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• Emissão compatibilizada com o Manual de Procedimentos p/ Verificação do
Exercício Profissional proposto pelo CONFEA.

• Atualização efetuada pela Comissão de Atualização do Manual de Fiscalização
na II Reunião Ordinária da CCEEE/2006, realizada em MANAUS – AM, com
nova atualização na II Reunião ordinária da CCEEE/2007  em RIO BRANCO-AC

• Adaptada para o CREA-SC pela CEEE e aprovada em setembro de 2007.
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Prezado(a) profissional,

É com grande satisfação que apresentamos este Manual de Fiscalização da
Engenharia Elétrica, fruto do trabalho dos conselheiros representantes das entida-
des de classe e instituições de ensino da Câmara Especializada de Engenharia
Elétrica, da Assessoria Técnica e dos agentes fiscais, que, com sua experiência
diária no exercício da fiscalização, ajudaram a compor este documento. O obje-
tivo deste Manual é o de ajudar e orientar a nossa fiscalização, 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 necessário rigor em momento posterior,
especialmente contra leigos e acobertadores, sempre que a nossa legislação pro-
fissional 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, setembro de 2007.

Eng. Agrônomo Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC

Eng. Elet. Paulo Alfredo Grunwald
Coordenador da CEEE
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1 – APRESENTAÇÃO

O Manual Nacional de Fiscalização da Modalidade Elétrica originou-se
na III Reunião da então Coordenadoria Nacional das Câmaras
Especializadas de Engenharia Elétrica, CNCEEE, realizada no mês de agosto
de 1996, em Vitória/ES. Desde tal ocasião este Manual tem sido pensado,
discutido e implantado de forma efetiva, com o intuito de orientar e
harmonizar as CEEEs dos Conselhos Regionais quanto a fiscalização dos
trabalhos da área da Engenharia Elétrica, Eletrônica e de
Telecomunicações.

A partir daquela data, a Coordenadoria Nacional vem,
sistematicamente, mantendo este documento atualizado de forma
sintonizada com aspectos e inovações que a modalidade Elétrica apresenta
e exige, tendo nos dias de hoje, um Manual Nacional que não só traz um
amplo glossário de termos técnicos e administrativos, como também,
trata de parâmetros e procedimentos da fiscalização; recomenda o
disciplinamento na forma de proceder dos agentes fiscais, explicitando
suas atribuições, postura e perfil além de, trazer informações básicas
quanto às infrações, suas capitulações e correspondentes penalizações.

Ao termos, em Maio/2006 a edição pelo CONFEA do, “Manual de
procedimentos para a verificação do Exercício Profissional” o qual reafirma
a prerrogativa legal do Sistema Confea/Crea de não só verificar o exercício
profissional mas o de, também, fiscalizar a atividade dos profissionais, a
CCEEE, destaca e reafirma seu foco precípuo de continuar buscando
harmonizar parâmetros, uniformizar procedimentos e verificar a real
participação no exercício profissional, e cada vez mais, por meio deste
Manual Nacional, disponibilizar aos conselheiros membros das Câmaras
Especializadas de Engenharia Elétrica dos Conselhos Regionais, gerentes
e seus agentes de fiscalização, informações essenciais para que os seus
trabalhos sejam realizados de forma continuada, eficiente e eficaz.

Na busca e cumprimento da preconizada proteção da sociedade, o
presente Manual pretende auxiliar a fiscalização na verificação dos
trabalhos desenvolvidos na área da Engenharia Elétrica, visando garantir
a efetiva participação de profissionais habilitados e pautados em princípios
éticos, de respeito ao meio ambiente e engajados na obtenção de melhores
soluções tecnológicas e econômicas para seus contratantes.
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2 – PERFIL DA
MODALIDADE ELÉTRICA

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 Agronomia.

No Grupo da Engenharia, juntamente com as modalidades Civil,
Mecânica e Metalúrgica, Geologia e Minas, Química e Agrimensura se
encontra a modalidade Elétrica, onde estão inseridos e fazendo parte da
sua composição, portanto, os habilitados para o exercício das atividades
descritas neste Manual, os engenheiros eletricistas, os engenheiros
eletrônicos, os engenheiros de computação, os engenheiros de controle
e automação, os engenheiros eletricistas modalidade eletrotécnica, os
engenheiros eletricistas modalidade eletrônica, os engenheiros em
eletrônica, os engenheiros em transmissão, os engenheiros eletricistas
com ênfase em computação, os engenheiros de comunicação ou
telecomunicações, bem como os engenheiros industriais, os engenheiros
de produção, os engenheiros de operação, os tecnólogos e os técnicos de
nível médio da modalidade Elétrica.

 De acordo com suas habilitações específicas, limitados às suas respectivas
formações curriculares, os profissionais com as titulações acima citadas que
se encontrem legalmente habilitados perante o sistema Confea/Crea exercem
suas atividades atuando nos seguintes campos de atuação profissional e
suas sub áreas  conforme definido no Anexo II da Resolução nº 1.010/2005,
do Confea: Eletricidade Aplicada e Equipamentos Eletroeletrônicos,
Eletrotécnica, Conservação de Energia e Eficientização Energética, Fontes
Alternativas de Energia, Eletrônica, Comunicação, Controle e Automação,
Informática Industrial, Engenharia de Sistemas e de Produtos, Sistemas,
Métodos e Processos da Informação e da Computação, Sistemas
Operacionais, Hardware e Tecnologia de Telecomunicações.

Atuam ainda, realizando desde projetos de usinas hidrelétricas até a
pesquisa de alta tecnologia, na área de microprocessadores utilizados
em computação.

As dúvidas, sugestões, contribuições e os casos não previstos neste
Manual, em relação à matéria, serão dirimidas pelas Câmaras
Especializadas de Engenharia Elétrica do CREA-SC, ou encaminhadas a
Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica,
CCEEE/CONFEA.
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3 – OBJETIVO

Este Manual Nacional tem por objetivo orientar e subsidiar as Câmaras
Especializadas de Engenharia Elétrica dos Creas bem como, as Câmaras
Mistas onde a modalidade Elétrica esta inserida, quando da elaboração
dos seus Manuais Regionais de Fiscalização, buscando garantir a
uniformidade de Parâmetros, Normas e Procedimentos mínimos
necessários ao exercício da função da fiscalização das atividades atinentes
à Engenharia Elétrica, desenvolvidas tanto por pessoas físicas – leigos ou
profissionais - como jurídicas, no âmbito da jurisdição de cada um dos
Conselhos Regionais que compõem o Sistema profissional Confea/Crea.

Respaldada pelo que confere o artigo 24 da Lei Federal nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966 esta Coordenadoria ressalta aos setores de
fiscalização dos Creas quanto à necessidade da verificação do atendimento,
por parte dos profissionais e empresas, dos requisitos administrativos e
formais de suas atividades, dentre os quais, a anotação da
responsabilidade técnica, ART pelo trabalho técnico desenvolvido ou
prestado bem como, as taxas devidas ao Sistema.

Destaca ainda que, na busca constante da excelência no ato de
fiscalizar, evidencia-se como premissa na ação fiscal, a verificação legal
do exercício das profissões regulamentadas, tanto em seu nível superior
como no nível médio, ocasião em que se deve coletar o maior número de
dados e informações não só sobre o empreendimento em questão, mas
também dos profissionais ali atuantes para que, num possível e
subseqüente procedimento interno aos Creas, se tenha maior celeridade
no seu trâmite, redução de erros na condução de processos e menores
custos operacionais.

Os parâmetros e procedimentos para a fiscalização na área da
Engenharia Elétrica constam especificamente do Capítulo VI deste Manual.
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4 – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

As Câmaras Especializadas de Engenharia Elétrica dos CREA’s, CEEE’s,
no uso de suas atribuições conferidas pelos Artigos nºs 45 e 46,
principalmente a sua alínea “e”, da Lei Federal nº. 5.194/66, adotam o
presente Manual de Fiscalização considerando:

LEIS

• Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, instrumento legal que institui
o Código Brasileiro de Telecomunicações;

• Lei nº 4.950-A, de 22 de abril de 1966, instrumento legal de
regularização profissional que institui a remuneração de profissionais
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e
Veterinária;

• Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, instrumento legal que
regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências;

• Lei nº 5.524, de 05 de novembro de 1968, instrumento legal que
dispõe sobre o exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola
de nível médio ou de 2º grau;

• Lei nº 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a Anotação de
Responsabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia;

• Lei nº 6.838, de 29 de outubro de 1980, que dispõe sobre o prazo
prescricional para a punibilidade de profissional liberal, por falta sujeita a
processo disciplinar, a ser aplicada por órgão competente;

• Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro
de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões;

• Lei no 7.270, de 10 de dezembro de 1984, que acrescenta  parágrafos
ao artigo 145 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de
Processo Civil;

• 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;
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• Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, instrumento legal de
âmbito geral, que institui o Código de Proteção e Defesa do Consumidor,
em seus Artigos nºs 2º, 3º, 12, 39, 50, 55 e 66;

• Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, instrumento legal de âmbito
geral, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal,
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá
outras providências (Com as alterações introduzidas pela Lei no. 8.883,
de 08 de Junho de 1994 – D.O.U. – 09/06/94);

• Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997 – que dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do Petróleo,
institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional
do Petróleo e dá outras providências (Lei de Licitações da PETROBRÁS);

• Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal;

• Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, estabelece prazo de
prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública
Federal, direta, e indireta, e dá outras providencias.

DECRETOS, PORTARIAS E RESOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS

• Decreto-Lei nº 3.995, de 31 de dezembro de 1941, que estabelece
para os profissionais e organizações sujeitas ao regime do Decreto nº
23.569, de 11 DEZ 1933, a obrigação do pagamento de uma anuidade
aos Conselhos Regionais de que trata o mesmo decreto, e dá outras
providências;

• Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de janeiro de 1946, que dispõe sobre a
regulamentação do exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto
e de agrimensor, regida pelo Decreto nº 23.569, de 11 DEZ 1933, e dá
outras providências;

• Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que modifica e
complementa a Lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962 que dispõe sobre o
Código Brasileiro de Telecomunicações;

• Decreto-Lei nº 241, de 28 de fevereiro de 1967, que inclui entre os
profissionais cujo exercício é regulamentado pela Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, a profissão de engenheiro de operação;

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

• Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, que institui o
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão;
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• Decreto nº 90.922, de 06 de fevereiro de 1985, que regulamenta a
Lei nº 5.524, de 05 NOV 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão
de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau;

• Decreto nº 92.530, de 09 de abril de 1986, que regulamenta a Lei nº
7.410, de 27 NOV 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;

• Decreto nº 2.745, de 24 de agosto de 1998, aprova o Regulamento
do Procedimento Licitatório Simplificado do Petróleo Brasileiro S.A. –
PETROBRÁS;

• Decreto no 4.560, de 31 de dezembro de 2002, que regulamenta a
Lei nº 5.524, de 05 NOV 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão
de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau;

• Portaria nº 160, de 24 de junho de 1987, do Ministério de Estado das
Comunicações, que estabelece as qualificações mínimas dos profissionais
que tenham responsabilidade técnica pela execução dos serviços de
radiodifusão bem como revê o enquadramento das emissoras de
radiodifusão por Grupos e Tipos;

• Resolução Administrativa nº 06, de 16 de fevereiro de 2004, do
Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, a qual disciplina os procedimentos
para a Autorização de Trabalho a Estrangeiros, bem como dá outras
providências.

RESOLUÇÕES DO CONFEA

• Resolução nº 104, de 20 de junho de 1955, que consolida as normas
para a organização de processos e dá outras providências;

• Resolução nº 209, de 01 de setembro de 1972, que dispõe sobre o
registro de pessoas jurídicas estrangeiras;

• Resolução nº 213, de 10 de novembro de 1972, que caracteriza o
preposto e dispõe sobre suas atividades;

• Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina atividades
das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

• Resolução nº 221, de 29 de agosto de 1974, que dispõe sobre o
acompanhamento pelo autor, ou pelos autores ou co-autores, do projeto
de execução da obra respectiva de Engenharia, Arquitetura ou Agronomia;

• Resolução nº 229, de 27 de junho de 1975, que dispõe sobre a
regularização dos trabalhos de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
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iniciados ou concluídos sem a participação efetiva de responsável técnico;

• Resolução nº 261, de 22 de junho se 1979, que dispõe sobre o
registro de técnicos de segundo grau nos Conselhos Regionais;
parcialmente revogada pela Resolução nº. 1007/03;

• Resolução nº 262, de 28 de julho se 1979, que dispõe sobre as
atribuições dos Técnicos de 2º Grau, nas áreas da Engenharia, Arquitetura
e Agronomia; parcialmente revogada pela Resolução nº.  473/02;

• 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; parcialmente revogada pela
Resolução nº. 358/91;

• Resolução nº 282, de 24 de agosto de 1983, que dispõe sobre o uso
obrigatório do título profissional e número da Carteira do CREA nos
documentos de caráter técnico e técnico-científico;

• Resolução nº 288, de 07 de dezembro de 1983, que designa o título
e fixa as atribuições das novas habilitações em Engenharia de Produção
e Engenharia Industrial;

• Resolução nº 289, de 29 de dezembro de 1983, que dispõe sobre o
registro das instituições de ensino superior nos Conselhos Regionais e as
condições para neles se fazerem representar;

• Resolução nº 313, de 26 de setembro de 1986, que dispõe sobre o
exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à
regulamentação e fiscalização instituídas pela Lei nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966 e dá outras providências; parcialmente revogada pela
Resolução nº. 473/02;

• Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986 que dispõe sobre Registro
de Acervo Técnico dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia e expedição de certidão;

• Resolução nº 336, de 27 e outubro de 1989, que dispõe sobre o
registro de pessoas jurídicas nos Creas;

• Resolução nº 345, de 27 de julho de 1990, que dispõe quanto ao
exercício por profissional de Nível Superior das atividades de Engenharia
de Avaliações e Perícias de Engenharia;

• Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991, que dispõe sobre o
exercício profissional, o registro e as atividades do Engenheiro de
Segurança do Trabalho;

• Resolução nº 380, de 17 de dezembro de 1993, que discrimina as
atribuições provisórias dos Engenheiros de Computação ou Engenheiros
Eletricistas com ênfase em Computação e dá outras providências;
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• Resolução nº 397, de 11 de agosto de 1995, que dispõe sobre a
fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional;

• Resolução nº 407, de 09 de agosto de 1996, que revoga a Resolução
nº 250/77, que regula o tipo e uso de placas de identificação de exercício
profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia;

• Resolução nº 413, de 27 de junho de 1997, que dispõe sobre o visto
em registro de pessoa jurídica;

• Resolução nº 417, de 27 de março de 1998, que dispõe sobre as
empresas industriais enquadráveis nos Arts. 50 e 60 da Lei nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966;

• Resolução nº 425, de 18 de dezembro de 1998, do CONFEA, que
dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, e dá outras
providências;

• Resolução nº 427, de 05 de março de 1999, que discrimina as
atividades profissionais do Engenheiro de Controle e Automação;

• Resolução nº 430, de 13 de agosto de 1999, que relaciona os cargos
e funções dos serviços da administração pública direta e indireta, da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cujo exercício é privativo de
profissionais da Engenharia, Arquitetura ou Agronomia e dá outras
providências;

• Resolução nº 437, de 27 de novembro de 1999, que dispõe sobre a
ART relativa às atividades dos Engenheiros, Arquitetos, especialistas em
Engenharia de Segurança do Trabalho e dá outras providências;

• Resolução nº 444, de 16 de dezembro de 1999, que dispõe sobre
procedimentos relativos ao consórcio de empresas, participação de
empresas estrangeiras em licitações e acervo técnico de obras e serviços
realizados no exterior;

• Resolução nº 448, de 22 de setembro de 2000, que dispõe sobre o
registro dos cursos seqüenciais de formação específica e de seus egressos
nos Creas e dá outras providências;

• Resolução nº 453, de 15 de dezembro de 2000, que estabelece
normas para o registro de obras intelectuais no Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

• Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, que altera as
resoluções nº 262/79 e nº 313/86, e revogou a resolução nº 343 de 21 de
junho de 1990, que dispõe sobre a inclusão de novas habilitações
profissionais de Técnico de 2º Grau entre as constantes da Resolução nº
262, de 28 de julho de 1979;



Manual de Fiscalização Câmara Especializada de Engenharia Elétrica

17

• Resolução nº 478, de 27 de junho de 2003 que revoga a Resolução
nº 418, de 27 de março de 1998, que dispõe sobre o registro nos Creas
e a fiscalização das atividades de pessoas físicas e jurídicas que prestam
serviços de projeto, fabricação, instalação, manutenção e assistência
técnica de equipamentos de informática, computadores e periféricos;

• Resolução nº 1.000, de 10 de janeiro de 2002, que dispõe sobre os
procedimentos para elaboração, aprovação e homologação de atos
administrativos normativos de competência do Sistema CONFEA/CREA;

• Resolução nº 1.002, de 26 de novembro de 2002, que Adota o Código
de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da
Geologia, da Geografia e da Meteorologia;

• Resolução n° 1.004, de 27 de junho de 2003, que aprova o
Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar;

• Resolução nº 1.007, de 05 de dezembro de 2003, que dispõe sobre
o registro de profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição
de Carteira de Identidade Profissional e dá outras providências;

• Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
os procedimentos para instauração de julgamento dos processos de
infração e aplicação de penalidades;

• Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a
regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades,
competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício
profissional;

• Resolução nº 490, de 29 de agosto de 2005 que fixa os valores das
taxas de registro de ARTs e dá outras providências;

• Resolução nº 491, de 29 de agosto de 2005 que fixa os valores das
taxas de serviços e multas a serem pagos pelas pessoas físicas e jurídicas
aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, Creas,
e dá outras providências;

DECISÕES NORMATIVAS DO CONFEA

• Decisão Normativa nº 005, de 25 de junho de 1982, que dispõe
sobre registro nos Creas de Auxiliares Técnicos equiparados a Técnicos
de 2º Grau;

• Decisão Normativa nº 008, de 30 de junho de 1983, que dispõe
sobre apresentação de Responsável Técnico residente, por parte de pessoa
jurídica requerente de registro no CREA;
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• Decisão Normativa nº 034, de 09 de maio de 1990, que dispõe
quanto ao exercício por profissional de Nível Superior das atividades de
Engenharia de Avaliações e Perícias de Engenharia;

• Decisão Normativa nº 044, de 21 de agosto de 1992, que dispõe
sobre a titulação dos Técnicos Industriais e Agrícolas de 2º Grau;

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

• Decisão Normativa nº 052, de 25 de agosto de 1994, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de responsável técnico pelas instalações das
empresas que exploram parques de diversões;

• Decisão Normativa nº 056, de 05 de maio de 1995, que dispõe sobre
o registro, fiscalização e ART de redes de emissoras de televisão, rádio
AM e rádio FM e dá outras providências;

• Decisão Normativa nº 057, de 06 de outubro de 1995, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do registro das pessoas físicas e jurídicas que
prestam serviços de manutenção em subestação de energia elétrica, a
anotação dos profissionais por eles responsáveis e dá outras providências;

• Decisão Normativa nº 058, de 06 de outubro de 1995, que dispõe
sobre procedimentos relativos ao recolhimento de ART – Múltipla Mensal;

• Decisão Normativa nº 064, de 30 de abril de 1999, que dispõe sobre
o registro de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pertinente aos
trabalhos que abrangem as jurisdições de diversos Creas;

• Decisão Normativa nº 065, de 27 de novembro de 1999, que dispõe
sobre o registro e fiscalização de empresas prestadoras de serviços de
TV por assinatura e dá outras providências;

• Decisão Normativa nº 069, de 23 de março de 2001, que dispõe
sobre aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, imprudência
e negligência e dá outras providências;

• Decisão Normativa nº 070, de 26 de outubro de 2001, que dispõe
sobre a fiscalização dos serviços técnicos referentes aos sistemas de
proteção contra descargas atmosféricas (pára–raios);

• Decisão Normativa nº 074, de 27 de agosto de 2004, que dispõe
sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº. 5.194, de 24 DEZ 1966,
relativos a infrações.
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DECISÕES PLENÁRIAS DO CONFEA

• Decisão de Plenário do CONFEA PL 0166/70 que cita que o engenheiro
civil tem atribuições de projetar e executar instalações prediais elétricas,
de baixa tensão, não possuindo, entretanto as atribuições amplas contidas
na letra “h” do Decreto 23.569/33, em seu art. 33;

• Decisões de Plenário do CONFEA nos PL1711/95 e PL1712/95, que
recomendam aos Creas o cumprimento dos Decretos 90.922/85 e o 4560/
02;

• Decisão de Plenário do CONFEA PL 0964/2002 que cita que os
profissionais habilitados à elaborar projetos e executar instalações
telefônica e de lógica, são: Engenheiros e Arquitetos (com atribuições do
Decreto Lei nº 23.569, de 1933), Engenheiros Eletricistas, (com atribuições
dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 218, de 1973), Engenheiros de
Computação (com as atribuições da Resolução nº 380, de 1993),
Tecnólogos em Telefonia, Tecnólogos em Telecomunicações/Telefones e
Redes, Tecnólogos em Eletrônica Industrial, Tecnólogos em
Instrumentação e Controle (os Tecnólogos, conforme Resolução 313, de
1986, poderão responsabilizar-se por instalações e manutenção de
instalações telefônicas e de lógica), Técnicos em Eletrônica e Eletrotécnica,
Técnicos em Telecomunicações (os Técnicos nos limites de suas
atribuições);

• Decisões de Plenário do CONFEA nos PL 0210/02 e PL 0348/02, que
determinam a suspensão de dispositivos regulamentadores dos Creas;

• Decisão de Plenário do CONFEA PL 0294/2003 que cita que o
profissional habilitado para se responsabilizar pela atividade de poda de
árvores localizadas próximo à linhas energizadas na área urbana é o
Engenheiro Agrônomo, ou Engenheiro Florestal, ou Técnico Agrícola ou
Técnico Florestal, com a co-responsabilidade obrigatória de um Engenheiro
Eletricista ou um Técnico em Eletricidade;

• Decisões Plenárias do CONFEA de nº PL 3518/2003 e PL 3519/2003
que citam que os engenheiros civis não possuem atribuições para a
execução de serviços de instalações elétricas e iluminação pública e
instalações elétricas temporárias, respectivamente;

• Decisões Plenárias do CONFEA de nº PL 3520/2003 e PL 3521/2003
que citam que o engenheiro civil não possui atribuições para a execução
de serviços de instalações elétricas temporárias (festividades públicas);

• Decisão de Plenário do CONFEA PL 1005/2005 que cita que o
engenheiro civil não possui atribuições para a execução de serviços de
instalações elétricas temporárias (instalações elétricas provisórias);
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• Decisão de Plenário do CONFEA PL 1681/2005 citando que o
engenheiro civil não possui atribuições para a execução de serviços e
atividades de Engenharia Elétrica na execução de serviços de montagem
de quadros, passagem de cabos, anilhamento e aterramento, mudança
de eletrocalha e prestação de serviços complementares de instalação
elétrica, na qual ainda são citadas outras duas Decisões Plenárias com
relação a esse tipo de atividade e profissional (PL nº 3512/2003  e  PL nº
3516/2003 – ambas sobre instalações elétricas temporárias para comícios
em praça pública).

ATOS DO CREA-SC: ITEM IX- APÊNDICE

DELIBERAÇÕES NORMATIVAS DA CEEE: ITEM IX - APÊNDICE
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5 – PROCEDIMENTOS GERAIS E
ADMINISTRATIVOS DA FISCALIZAÇÃO

COMPETÊNCIA LEGAL

A aplicação do que dispõe a Lei nº 5.194/66, no que se refere à verificação e à
fiscalização do exercício das atividades e das profissões nela reguladas, é de
competência dos Creas, que, para cumprir essa função, usando da prerrogativa
que lhe confere o art. 77 da citada Lei, designa funcionários com atribuições para
lavrar autos de infração às disposições dessa lei, denominados Agentes Fiscais.

A fiscalização deve apresentar um caráter coercitivo e, ao mesmo tempo, edu-
cativo e preventivo. Sob o aspecto educativo, deverá orientar os profissionais,
órgãos públicos, dirigentes de empresas e outros segmentos sociais sobre a legis-
lação que regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Con-
fea/Crea e os direitos da sociedade. Sob o enfoque punitivo, deverá ser rigorosa e
célere.

O AGENTE FISCAL

Os agentes fiscais são funcionários dos Conselhos Regionais designados para
exercerem as funções de agentes de fiscalização, os quais devem sempre atuar
conforme as diretrizes e as determinações específicas traçadas e decididas pelas
câmaras especializadas dos Creas.

Os agentes fiscais verificam 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 atribui-
ções, os agentes fiscais devem atuar com rigor e eficiência para que o exercício
das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea ocorra com a participação
de profissionais habilitados.

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 Elétrica, 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.

Entretanto, para o desempenho da atividade de fiscalização, que tenha caráter
específico e adentre na qualidade de obras, empreendimentos ou serviços e,
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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 afetas à modalidade Elétrica,
fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação.

POSTURA DO AGENTE FISCAL

Quando da fiscalização, tanto no local da obra ou serviço ou na sede de
empresas/ escritório de profissional, o agente fiscal deverá:

• identificar-se, sempre, como agente de fiscalização do Crea, exibindo sua
carteira funcional;

• agir com a objetividade, a firmeza e a imparcialidade necessárias ao cumpri-
mento do seu dever;

• exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem conferidas;
• tratar as pessoas com urbanidade;
• apresentar-se de maneira condigna com a função que exerce;
• rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;
• identificar o proprietário ou responsável pela obra ou serviço;
• identificar o profissional ou empresa responsável pela execução da obra ou

serviço (solicitar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica, ART);
• ter em conta que, no exercício de suas atividades, suas ações devem sempre

estar voltadas para os aspectos educativo, instrutivo e preventivo;
• identificada irregularidade, informar ao proprietário ou responsável pela obra

ou serviço;
• orientar sobre a forma de regularizar a obra ou serviço;
• informar ao proprietário ou responsável pela obra ou serviço sobre a legisla-

ção que rege o exercício profissional; e
• elaborar relatório de fiscalização.

Se, durante a fiscalização, o proprietário ou responsável pela obra ou serviço
perder a calma, não quiser apresentar documentos ou tornar-se violento, o agente
fiscal deverá manter postura comedida e equilibrada. A regra geral é usar o bom
senso. Se necessário e oportuno, suspender os trabalhos e voltar em outro mo-
mento.

ATRIBUIÇÕES DO AGENTE FISCAL

• verificar o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas que se constitu-
am para prestar ou executar serviços ou obras na área da Engenharia Elétrica;

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

• identificar obras e serviços cuja execução seja privativa de profissionais da
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modalidade Elétrica, vinculados ao Sistema Confea/Crea, verificando o cumpri-
mento da legislação profissional;

• identificar o exercício ilegal da profissão nos campos de atuação da Modali-
dade Elétrica e notificar os infratores;

• elaborar relatório de fiscalização de forma a subsidiar decisão de instância
superior;

• lavrar, por competente delegação, autos de notificação e infração contra
pessoas jurídicas, profissionais ou leigos, que exercem atribuições privativas dos
profissionais da Engenharia, da Arquitetura ou da Agronomia, sem estarem legal-
mente habilitados;

• executar ações de caráter preventivo, junto a profissionais e empresas, de
forma a orientá-los no cumprimento da legislação que regulamenta as profissões
vinculadas ao Sistema Confea/Crea;

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

• cumprir a sua função de fiscalizar, colocando em prática os conhecimentos
de legislação vigente a as orientações recebidas;

• fiscalizar obra/serviço que apresente risco eminente à sociedade, comuni-
cando à Gerência Regional de Fiscalização para que, sendo necessário, sejam
acionados demais órgãos competentes para deflagrar ação Fiscalizatória Preven-
tiva Integrada;

• fiscalizar obra/serviço onde tenha havido qualquer tipo de sinistro/acidente
emitindo o Relatório de Visita circunstanciado com o maior número de informa-
ções possíveis, conforme instrução de serviços do Crea; e

• exercer outras atribuições relacionadas a sua função, quando designado.

CONDUTA NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO FISCALIZATÓRIA

O Agente Fiscal, quando do desempenho das suas atividades, deve proceder a
fiscalização tanto “in loco” como, “à distância”, estando, para isso, devidamente
preparado quanto à legislação pertinente, cultura empresarial, comportamento
nas suas abordagens e postura ética.

O ato fiscalizatório pode ocorrer, tanto no canteiro da obra, “in loco”, durante
o desenrolar e execução da mesma, quando então se tem o deslocamento do
agente fiscal até o local e por conseguinte o contato direto com o(s) profissional(is),
proprietário(s), mestre de obras, eletricista(s), pedreiro(s) ou servente(s), bem como,
pode ocorrer fora do canteiro da obra,  “à distância” e de forma administrativa, na
sede da empresa construtora, ou do proprietário da obra, ou ainda, do escritório
do profissional, quando então manterá contatos com seus Diretores, Recursos
Humanos, Gerentes, Supervisores e até mesmo, Departamentos Jurídicos de em-
presas ou de empreendimentos.

A partir do enfoque mais abrangente dado recentemente pelos Creas às fiscali-
zações, aonde se incluem a fiscalização de empreendimentos em funcionamen-
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to, aliada à reconhecida relevância e seriedade ao ato de fiscalizar, verifica-se o
necessário e constante desenvolvimento de habilidades do Agente Fiscal, pois o
mesmo estará levando informações importantes e deixará a “imagem” do Conse-
lho Profissional junto a essas empresas. Independente do tipo de fiscalização que
estará efetuando, é de extrema importância que transmita aos seus interlocutores
a valorização e credibilidade da classe profissional assim como, a credibilidade e
responsabilidade social do Sistema Confea/Crea.

Desta forma e premissas, os Agentes Fiscais dos Creas devem estar treinados e
capacitados para:

• atuar dentro dos princípios que norteiam a estrutura organizacional do Siste-
ma Confea/Crea;

• agir dentro dos princípios éticos e organizacionais;
• conhecer a legislação básica exigida para o exercício da função, bem como

se manter atualizado em relação a mesma;
• identificar as características das profissões regulamentadas e fiscalizadas pelo

Sistema Confea/Crea;
• distinguir os diversos ramos de atividades econômicas que exigem a partici-

pação de profissionais da modalidade Elétrica;
• Proceder de acordo com as determinações do seu setor supervisor;
• Cumprir as ordens recebidas, opondo-se por escrito quando entendê-las em

desacordo com os dispositivos legais aplicáveis;
• Cumprir de forma transparente a sua função de fiscalizar colocando em

prática os conhecimentos da legislação vigente e as determinações recebidas.

O ATO DE FISCALIZAR

No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente fiscal deve registrar os
fatos observados que servirão, se necessário e pertinente, para dar início a pro-
cesso administrativo. A importância de uma ampla coleta de dados e informações
pelo Agente Fiscal fica evidenciado em se ter um processo administrativo bem
instruído, proporcionando maior rapidez e facilidade na análise dos fatos pelas
instâncias decisórias do Crea.

Em ações de fiscalização, tanto “`a distância” como “in loco”, sempre que
constatada a execução de serviços técnicos e atividades privativas de profissio-
nais da modalidade Elétrica e afetos a CEEE, a coleta dos dados e suas anotações
ou registros por parte do Agente Fiscal, deve se dar por meio do preenchimento
do Relatório de Visita, RV.  O formulário destes relatórios, normalmente padroni-
zados pelo Creas, devem ser preenchidos da forma mais completa possível, con-
tendo todas as informações e dados das atividades profissionais exercidas na
consecução de uma obra ou serviço técnico, uma vez que, certamente farão
parte, como documento oficial, de um processo de fiscalização que venha a ser
instaurado.
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Na visita, tanto em obras em andamento como em empreendimentos em funci-
onamento, públicos ou privados, o Agente de Fiscalização deve solicitar a apre-
sentação dos projetos e suas respectivas ART’s, como também, as ART’s da execu-
ção, todas devidamente anotadas, sendo que, no caso de prestação de serviços,
o Agente Fiscal deverá verificar e também solicitar a guia de ART respectiva, além
do contrato firmado entre as partes e a nota fiscal ou ordem de serviço, obtendo,
sempre que possível, cópia dos mesmos.

Em tais documentos deverão ser buscados, no mínimo, informações tais quais:

• quando ART: Capacidade, quantidade e dimensões, autenticidade e outros
dados relevantes da obra ou serviço. Se os projetos e a execução estão de acordo
com o declarado nas ART’s;

• quando Contrato entre as partes: A validade do contrato, objeto do contrato,
detalhe da obra ou serviço, razão social da empresa contratada.

• quando Nota Fiscal e/ou Ordem de Serviços: O tipo de serviço contratado
(detalhado), período da realização do serviço (anotar no RV o número da nota
fiscal ou ordem de serviço).

Sendo necessário, o Agente Fiscal, em formulário apropriado que será apensa-
do ao RV, deve fazer anotações complementares que tragam ao mesmo, mais
dados e informações ao ato fiscalizatório bem como, ao processo que, porventu-
ra, possa ter continuidade a partir deste início.

Quando constatado que a atividade técnica que esta sendo desenvolvida for a
de prestação de serviços, é necessário obter e informar no RV, dados sobre o
equipamento utilizado ou em manutenção, obtendo marca, modelo, potência
elétrica, características de funcionamento e operação, e outras informações rele-
vantes que julgar necessário.

PROCEDIMENTOS INTERNOS

Após a entrega do RV pelo Agente Fiscal no setor interno de fiscalização do
Crea, a fim de se complementar as informações obtidas junto à obra ou ao empre-
endimento, devem ser feitas verificações administrativas junto ao sistema corpo-
rativo informatizado  na busca de dados com relação à:

• ART’s que tenham ou deveriam ter sido registradas, referentes aos serviços
contratados;

• se o Profissional ou Profissionais está(ão) devidamente habilitado(s) para o
exercício das atividades anotadas;

• se as Empresas e Pessoas Jurídicas que prestam serviços técnicos na obra ou
empreendimento em questão, possuem registro ou visto regular no Crea.

De posse do RV, acompanhado das possíveis informações complementares
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emitidas pelo próprio Agente Fiscal e, das informações internas obtidas junto ao
sistema corporativo informatizado do Crea, poder-se-á definir ou concluir por
uma das situações a seguir, para as quais tem-se o respectivo procedimento, quais
sejam:

a) Obra Regular:
 O Processo é encaminhado para análise e determinação de arquivamento.

b) Obra Irregular:

1) Verificar se existe participação de profissional(is) devidamente habilitado(s) –
com seu registro regular e suas atribuições condizentes com a(s) atividade(s)
profissional(is) desenvolvida(s) - , sendo que:

1.1) Caso se constate a participação de profissional(is), deve-se notificá-lo(s)
para que apresente(m), dentro do prazo estipulado, a(s) respectiva(s) ART(s), refe-
rentes àquela obra ou serviço, na qual aparece(m) como partícipe(s), sendo que,
o não atendimento à solicitação no prazo pré-determinado, o(s) mesmo(s)
deverá(ão) ser autuado(s) por falta de ART.

Após a verificação da participação ou a existência de profissionais e, ou de
empresas na obra, seja através do RV, informações complementares, sistema
corporativo informatizado do Crea, ou ainda da apresentação da(s) ART(s)
solicitada(s), deverá ser analisada a situação do(s) profissional(is) com relação à(s)
sua(s) atribuição(ões) para a(s) atividade(s) assumida(s)/desenvolvia(s) bem como,
com relação a regularidade do(s) seu(s) registro(s) ou visto(s) junto ao Crea, sendo
que, para esses casos, poderão ser encontradas as seguintes situações:-

• Profissional sem atribuição para a atividade desenvolvida: Caso em que o
mesmo será informado do cancelamento da ART referente ao serviço anotado e
da possibilidade da sua autuação por exercício de atividades estranhas além do
que, deverá haver a notificação do proprietário para que contrate um novo profis-
sional a fim de proceder a regularização da obra dentro do prazo estipulado;

• Profissional ou Empresa sem registro ou visto: Caso em que o(s) mesmo(s)
deve(m) ser notificado(s) para regularizar essa situação, a qual, caso não seja
procedida e atendida, suscitará a(s) sua(s) autuação(ões) por falta de registro ou
visto, e na notificação do proprietário a fim de proceder a regularização da obra
dentro do prazo estipulado,

1.2) Caso não seja encontrado ou constatado participação de profissional ou
empresa executora, deve-se notificar o proprietário para regularizar a situação, a
qual, caso não seja atendida no prazo pré-determinado, suscitará a sua autuação
por exercício ilegal (pessoa física ou jurídica).
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Quando do atendimento à notificação, o proprietário deve contratar um profis-
sional devidamente habilitado – com seu registro regular e atribuições condizen-
tes com a(s) atividade(s) profissional(is) desenvolvida(s) -  para efetuar a regulariza-
ção necessária, a qual deve ser procedida de acordo com a resolução nº 229/75
do CONFEA, além de, necessariamente ser deferida pelo Crea.

Notas:
1) Caso o proprietário já tenha sido autuado, poderá ainda proceder à regula-

rização da situação conforme citado acima, quando lhe será oportunizado o
pagamento da multa imposta, em seu valor reduzido.

2) Nos casos em que houver apenas o pagamento da multa, sem a devida
regularização, o(s) proprietário(s) estará(ão) passível(is), após o trânsito em julga-
do da primeira infração, de novas autuações até que seja deferida a competente
regularização.

3) Nos casos em que a(s) multa(s) não seja(m) paga(s), mesmo tendo sido a
regularização deferida pelo Crea, o(s) seu(s) respectivo(s) Auto(s) de Infração(ões)
será(ão) inscrito(s) na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

4) Quando ocorrerem a reincidência e nova reincidência, ou seja, o proprietá-
rio infrator praticar novamente o ato pelo qual já fora condenado, seja em outra
obra, serviço ou atividade técnica, desde que capitulado no mesmo dispositivo
legal daquela transitada em julgado, os valores das multas serão aplicados em
dobro.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:-

a) O Crea, antes da emissão de qualquer Auto de Infração, deve, com
base no relatório de visita, RV, elaborado pelo Agente Fiscal e nas informa-
ções e dados complementares auferidas administrativamente junto ao seu
sistema corporativo de informações e cadastro, caso seja constatada ocor-
rência de alguma infração, notificar o pretenso infrator para prestar infor-
mações julgadas necessárias ou adotar providências para regularizar a
situação dentro do prazo estipulado.

b) Uma vez ter se esgotado o prazo legal dado ao pretenso infrator para
proceder à regularização de uma falta ou irregularidade, sem que isso
tenha sido providenciado e deferido pelo Crea, deve ser emitido o Auto de
Infração e Notificação, AI, o qual abrangerá todas as situações compreen-
didas pelas Leis Federais números 5.194/66, 4.950-A/66 e 6.496/77, da
forma que consta do Capítulo VI deste Manual – Infrações, Capitulações e
Penalidades.
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c) Os casos duvidosos devem ser enviados à CEEE do Crea para avalia-
ção e determinações.

NOTIFICAÇÃO E/OU AUTO DE INFRAÇÃO, AIN

Este(s) documento(s), que tanto podem ser separados ou em um único formu-
lário, têm como objetivos, respectivamente, informar ao responsável pelo serviço/
obra ou seu representante legal, sobre a existência de pendências e/ou indícios
de irregularidades no empreendimento objeto de fiscalização ao que, o mesmo
esta sendo Notificado, pelo setor competente do Crea, para que preste informa-
ções, apresente documentos e/ou tome providências, visando regularizar a situa-
ção dentro de um determinado prazo estabelecido. Por sua vez, o Auto de Infra-
ção é lavrado contra leigos, profissionais ou pessoas jurídicas que  transgrediram
aos preceitos legais que regulam o exercício das profissões abrangidas pelo Siste-
ma Confea/Crea.

O(s) formulário(s) de notificação e/ou do auto de infração, normalmente padro-
nizado pelo Crea, deve ser preenchido criteriosamente e devem conter, no míni-
mo, as seguintes informações:

Quando somente Notificação:

• menção à competência legal do Crea para fiscalizar o exercício das profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

• nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluin-
do, se possível, CPF ou CNPJ;

• identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade
constatada, capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará
sujeito o notificado caso não regularize a situação; e

• indicação das providências a serem adotadas pelo notificado e concessão do
prazo de dez dias para regularizar a situação objeto da fiscalização.

Quando Auto de Infração e Notificação:

• menção à competência legal do Crea para fiscalizar o exercício das profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;

• data da lavratura, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal;
• nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica autuada, incluindo,

obrigatoriamente, CPF ou CNPJ;
• identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a

sua localização, nome e endereço do contratante, indicação da natureza da
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atividade e sua descrição detalhada;
• identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade,

capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o
autuado;

• data da verificação da ocorrência;
• indicação de reincidência ou nova reincidência, se for o caso; e
•  indicação do prazo de dez dias para efetuar o pagamento da multa e regula-

rizar a situação ou apresentar defesa à câmara especializada.

Tanto as notificações, como os autos de infrações, ou ainda, os autos de infra-
ções/notificações, devem ser grafados de forma legível, sem emendas ou rasuras,
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 preten-
so infrator/autuado. O comprovante de recebimento da notificação deverá ser
anexado ao processo administrativo que trata do assunto.

Caso o pretenso infrator/autuado recuse ou obstrua o recebimento da notifica-
ção, auto de infração ou o auto de infração/notificação, o fato deverá ser registra-
do no processo.
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6 – INFRAÇÕES, CAPITULAÇÕES
E PENALIDADES

NOTA: As penalidades possíveis e aplicáveis, citadas na quarta coluna do
quadro a seguir, são determinadas pela Lei Federal nº 5.194/66 bem como, em
Resolução própria e específica do CONFEA editada anualmente para vigência no
ano subseqüente, podendo nesse caso, haver eventualmente de ano para ano,
alterações, tanto nos artigos bem como nas alíneas que as determinam.

Os valores das multas também podem variar pois são definidos em função de
Resolução do CONFEA em vigor na data da emissão da Notificação e/ou Auto de
Infração.

DESCRIÇÃO INFRAÇÃO CAPITULAÇÕES PENALIDADES

ACOBERTAMENTO
(empréstimo de nome)

USO INDEVIDO DE
TÍTULO PROFISSIONAL

EXERCÍCIO DE ATIVIDA-
DES ESTRANHAS

FALTA DE ART - c/ área
total ou de complementa-
ção de área.

FALTA DE PLACA

FALTA DE REGISTRO
DE PROFISSIONAL.

PROFISSIONAL
SUSPENSO

PROFISSIONAL COM RE-
GISTRO CANCELADO
POR FALTA DE  PAGA-
MENTO DE ANUIDADE

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "C" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 3º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "B" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 6.496/77,
ARTIGO 1º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 16.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 55.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "D" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 64.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "D".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 74. (quando nova
reincidência)

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73 ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73 ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73 ALÍNEA "B".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "D".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 74. (quando nova
reincidência).

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "D".

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DO REGISTRO PROFISSIO-
NAL

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "D".

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA
DO REGISTRO PROFISSIO-
NAL

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "B".
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DESCRIÇÃO INFRAÇÃO CAPITULAÇÕES PENALIDADES

PESSOA JURÍDICA COM
REGISTRO CANCELADO
POR FALTA DE  PAGA-
MENTO DE ANUIDADE

EXERCÍCIO ILEGAL (LEI-
GO - PESSOA FÍSICA)

FALTA DE REGISTRO DE
PESSOA JURIDICA - c/ Se-
ção que execute p/ tercei-
ros, atividades priva-tivas
de profissionais do Siste-
ma.

FALTA DE REGISTRO DE
PESSOA JURIDICA - c/
Objetivo Social relaciona-
do com atividades  priva-
tivas de profissionais do
Sistema.

FALTA DE VISTO

EXERCÍCIO ILEGAL (LEI-
GO - PESSOA JURÍDICA)

FALTA DE  RESPONSÁ-
VEL TÉCNICO

IMPEDIR ATIVIDADES DO
CREA

ANUIDADES EM ATRASO

RAZÃO SOCIAL
INDEVIDA

AUSÊNCIA DA ESPECIFI-
CAÇÃO DE TÍTULO PRO-
FISSIONAL
(EM TRABALHOS,  DO-
CUMENTAÇÃO TÉCNI-
CA, ADMINISTRATIVA
OU JURÍDICA).

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
PARÁGRAFO ÚNICO DO
ARTIGO 64.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "A" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 60.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 59.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 58.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "A" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ALÍNEA "E" DO ART. 6º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
PARÁGRAFO 2º DO ARTI-
GO 59.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 67.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 5º.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 14.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "D".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "E".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "E".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B",
PARA PROFISSIONAL

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C",  P/
PESSOA JURÍDICA

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA
ARTIGO 8º - ALÍNEA "D".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "E".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "E".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º ALÍNEA "C".
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DESCRIÇÃO INFRAÇÃO CAPITULAÇÕES PENALIDADES

AUSÊNCIA DA ESPECIFI-
CAÇÃO DE TÍTULO PRO-
FISSIONAL (EM ANÚNCI-
OS - OFERTA DE SERVI-
ÇOS).

UTILIZAÇÃO DE PLANO
OU PROJETO SEM O
CONSENTIMENTO DO
AUTOR

INGERÊNCIA E/OU ALTE-
RAÇÃO EM PLANO OU
PROJETO SEM O CON-
SENTIMENTO DO AU-
TOR.

SUBMETER ESTUDOS,
PLANTAS PROJETOS,
LAUDOS E OUTROS TRA-
BALHOS DE ENG., AR-
QUIT. E AGRONOMIA,
ELABORADOS POR LEI-
GOS OU  PROFISSIO-
NAIS NÃO HABILITADOS
À CONSIDERAÇÃO DE
AUTORIDADES COMPE-
TENTES.

SUBMETER ESTUDOS,
PLANTAS PROJETOS,
LAUDOS E OUTROS TRA-
BALHOS DE ENG., AR-
QUIT. E AGRONOMIA,
ELABORADOS POR LEI-
GOS OU  PROFISSIO-
NAIS NÃO HABILITADOS
À CONSIDERAÇÃO DE
AUTORIDADES COMPE-
TENTES.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 14.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 17.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 18.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 13.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 13.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B",
PARA PROFISSIONAL.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C", P/
PESSOA JURÍDICA.

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "A".

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B",
PARA PESSOA FÍSICA

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C",
PARA PESSOA JURÍDICA

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "B",
PARA PESSOA FÍSICA

LEI FEDERAL nº 5.194/66,
ARTIGO 73, ALÍNEA "C",
PARA PESSOA JURÍDICA

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA,
ARTIGO 8º - ALÍNEA "A".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA AR-
TIGO 8º - ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA AR-
TIGO 8º - ALÍNEA "C".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA AR-
TIGO 8º - ALÍNEA "B".

(*) MULTA ESTIPULADA P/
RESOLUÇÃO CONFEA AR-
TIGO 8º - ALÍNEA "C".
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7 – GLOSSÁRIO DE TERMOS
TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

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

AGENTE FISCAL OU DE FISCALIZAÇÃO: funcionário designado pelo CREA para
trabalhar em local onde haja empreendimento da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia verificando o cumprimento da legislação profissional, na coleta e
obtenção de dados referentes a obra ou serviço em andamento.

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

ANTEPROJETO: estudo preparatório ou esboço preliminar de um plano ou pro-
jeto.

ARBITRAGEM: atividade que constitui um método alternativo para solucionar
conflitos a partir de decisão proferida por árbitro escolhido entre profissio-
nais da confiança das partes envolvidas, versados na matéria objeto da con-
trovérsia.

ARBITRAMENTO: atividade que envolve a tomada de decisão ou posição entre
alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subje-
tivos.

ARQUITETURA DE INTERIORES: reordenação do espaço interno de ambientes,
visando a otimização e adequação a novos usos, implicando em alterações
como: modificações na divisão interna, com adição ou retirada de paredes;
modificação na estrutura; substituição ou colocação de materiais de acaba-
mento em pisos, forros e paredes; colocação de mobiliário fixo em alvenaria
ou outro material; colocação de mobiliário de grandes dimensões como
pórtico e totens, mesmo que temporário; colocação repetitiva de mobiliário
padrão.

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-responsabilidade ou, ainda, no
caso de substituição de um ou mais responsáveis técnicos pelas obras ou
serviços previstos no contrato.

ART COMPLEMENTAR: trata-se da emissão e registro de nova ART, complemen-
tando dados ou informações de ART anteriormente registrada, por acrésci-
mos de obras/serviços.

ART MÚLTIPLA MENSAL - (ART-MM): trata-se de uma modalidade de ART utiliza-
da para o registro de serviços de curta duração, rotineiro ou de emergência.
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Entende-se por serviços de curta duração aquele cuja execução tem um
período inferior a trinta dias; por serviço de emergência, aquele cuja execu-
ção tem que ser imediata, sob pena de colocar em risco seres vivos, bens
materiais ou que possa causar prejuízos à sociedade ou ao meio ambiente;
por serviço rotineiro, aquele que é executado em grande quantidade, geran-
do um volume considerável de ARTs mensais, tais como contratos de manu-
tenção, serviços em série, testes e ensaios, e outros de acordo com as pecu-
liaridades das cidades de cada região.

ART DE CARGO OU FUNÇÃO: refere-se ao registro do desempenho de cargo ou
função técnica, em decorrência de nomeação, designação ou contrato de
trabalho, tanto em entidade pública quanto privada.

ASSESSORIA: atividade que envolve a prestação de serviços por profissional que
detém conhecimento especializado em determinado campo profissional, vi-
sando ao auxílio técnico para a elaboração de projeto ou execução de obra
ou serviço.

ASSISTÊNCIA: atividade que envolve a prestação de serviços em geral, por profis-
sional que detém conhecimento especializado em determinado campo de
atuação profissional, visando suprir necessidades técnicas.

ATO NORMATIVO: norma administrativa expedida pelo Crea julgada necessária
para detalhar, especificar e esclarecer, em sua jurisdição, o cumprimento e
disposições contidas nas Leis,  Resoluções e Decisões Normativas do CON-
FEA.

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

ATRIBUIÇÃO: prerrogativa, competência.

AUDITORIA: atividade que envolve o exame e a verificação de obediência a
condições formais estabelecidas para o controle de processos e a lisura de
procedimentos.

AUTO DE INFRAÇÃO: é o ato processual que instaura o processo administrativo,
expondo os fatos ilícitos atribuídos ao autuado e indicando a legislação
infringida.

AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, AIN: documento lavrado pelo Crea con-
tra pessoas físicas leigas, e jurídicas sem registro/visto, assim como a profissi-
onais do sistema Confea/Creas que estejam desenvolvendo atividades técni-
cas afetas a Engenharia, Arquitetura e Agronomia, em desacordo com as Leis
Federais números 5.194/66, 4.950-A/66 e 6.496/77;

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

CÂMARAS ESPECIALIZADAS: órgãos deliberativos dos conselhos regionais, ins-
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tituídos para apreciar, decidir e deliberar sobre assuntos de fiscalização per-
tinentes às respectivas modalidades profissionais.

CARGA INSTALADA: somatório das potências nominais de todos os equipamen-
tos elétricos e dos pontos de luz e tomadas instalados na unidade consumi-
dora.

CARGO OU FUNÇÃO TÉCNICA: atividade desempenhada/exercida de forma
continuada, assumindo responsabilidade técnica vinculada a cargo ou fun-
ção, que deve ser documentada através de Anotação de Responsabilidade
Técnica, ART, pelo fato de ter havido nomeação, designação ou contrato de
trabalho.

CERTIDÃO: documento que o Crea fornece a interessados, no qual afirma a
existência de atos ou fatos constantes do original de que foram extraídos.

CLASSIFICAÇÃO: atividade que consiste em comparar os produtos, característi-
cas, 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, experimentação, ensaio, e outras afins.

COMISSIONAMENTO: atividade técnica que consiste em conferir, testar e avaliar
o funcionamento de máquinas, equipamentos ou instalações, nos seus com-
ponentes ou no conjunto, de forma a permitir ou autorizar o seu uso em
condições normais de operação

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

CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - instância
superior da fiscalização do exercício profissional da Engenharia, da Arquite-
tura e da Agronomia.

CONSELHEIRO: profissional habilitado de acordo com a legislação vigente, devi-
damente registrado no Crea, eleito por entidades de classe e indicado por
instituições de ensino superior, como seus representantes para compor os
Conselhos Regionais através de suas Câmaras Especializadas e encarregado
da análise e julgamento dos assuntos pertinentes ao exercício da profissão da
Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia.

CONSERVAÇÃO: atividade que envolve um conjunto de operações visando
manter em bom estado, preservar, fazer durar, guardar adequadamente, per-
manecer ou continuar nas condições de conforto e segurança previstos no
projeto.

CONSULTORIA: atividade de prestação de serviços de aconselhamento, median-
te exame de questões específicas, e elaboração de parecer ou trabalho técni-
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co pertinente, devidamente fundamentado.

CONTROLE DE QUALIDADE: atividade de fiscalização exercida sobre o proces-
so produtivo visando garantir a obediência a normas e padrões previamente
estabelecidos.

COORDENAÇÃO: atividade exercida no sentido de garantir a execução de obra
ou serviço segundo determinada ordem e método previamente estabeleci-
dos.

CREA-SC: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado
de Santa Catarina - órgão de fiscalização do exercício das profissões de
engenharia, arquitetura e agronomia, em Santa Catarina

DECISÃO NORMATIVA: ato de caráter imperativo, de exclusiva competência do
Plenário do Confea, destinado a fixar entendimentos ou a determinar proce-
dimentos a serem seguidos pelos Creas visando à uniformidade de ação.

DECISÃO PLENÁRIA: ato de competência dos Plenários dos Conselhos Federal e
Regionais para instrumentar sua manifestação em casos concretos.

DELIBERAÇÃO: ato de competência das Comissões do Confea sobre assuntos
submetidos a sua manifestação.

DEMANDA DA INSTALAÇÃO: é a potência elétrica absorvida por um conjunto
de cargas instaladas.

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

DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO: atividade exercida de forma continu-
ada, no âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, designa-
ção ou contrato de trabalho.

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, desenvolvendo o projeto de detalhes necessários à materializa-
ção de partes de um projeto, o qual já definiu as características gerais da obra
ou serviço.

DILIGÊNCIA: pesquisa ou sindicância determinada pelos Conselhos pela qual
são mandados apurar fatos objetivando complementar as informações ne-
cessárias a uma adequada instrução de processo.

DIREÇÃO: atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir
na consecução de obra ou serviço.

DIVULGAÇÃO TÉCNICA: atividade de difundir, propagar ou publicar matéria
técnica.
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ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: atividade realizada com antecedência, que
envolve o levantamento de custos, de forma sistematizada, de todos os ele-
mentos inerentes à execução de determinado empreendimento.

EMISSORA DE RADIODIFUSÃO: estação de telecomunicações que permite a
transmissão de sons (radiodifusão sonora) ou transmissão de sons e
imagens(televisão).

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 conhecimento de
maneira formal.

EQUIPAMENTO: instrumento, máquina ou conjunto de dispositivos operacio-
nais, necessários para a execução de atividade ou operação determinada.

ESPECIFICAÇÃO: Atividade que envolve a fixação das características, condições
ou requisitos de materiais, equipamentos, instalações e técnicas de execução
a serem empregadas em obra ou serviço técnico.

ESTUDO: atividade que envolve simultaneamente o levantamento, a coleta, a
observação, o tratamento e a análise de dados de naturezas diversas e técni-
cas, necessários ao projeto, à execução de obra ou serviço técnico, ou de-
senvolvimento de métodos ou processos de produção ou à determinação
preliminar de características gerais ou de viabilidade técnica, econômica e
ambiental.

EXECUÇÃO: atividade de materialização do que é previsto nos projetos de um
serviço ou obra e do que é decidido por si ou por outro profissional legal-
mente habilitado.

EXECUÇÃO DE DESENHO TÉCNICO: atividade que implica a representação grá-
fica por meio de linhas, pontos e manchas, com objetivo técnico.

EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: atividade técnica que envolve monta-
gem de equipamentos e acessórios, obedecendo ao determinado em proje-
to, além da execução de ensaios predeterminados, para a garantia do funci-
onamento satisfatório da instalação elétrica executada, em rigorosa obediên-
cia às normas técnicas vigentes.

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

EXECUÇÃO E PROJETO: realização em conjunto das atividades listadas.

EXPERIMENTAÇÃO: atividade que consiste em observar manifestações de um
determinado fato, processo ou fenômeno, sob condições previamente esta-
belecidas, coletando dados, e analisando-os com vistas à obtenção de con-
clusões.
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EXTENSÃO: atividade que envolve a transmissão de conhecimentos técnicos
pela utilização de sistemas informais de aprendizado.

FABRICAÇÃO: compreende a produção de determinado bem, baseado em proje-
to específico, que envolve a escolha de materiais, componentes e acessórios
adequados, montagem e testes de fábrica.

FICHA CADASTRAL - Pessoas Jurídicas:- documento próprio do Crea para coleta
de informações junto a empresas, públicas ou privadas, comerciais ou in-
dustriais, que apresentam indícios de atuação nas áreas da Engenharia, Ar-
quitetura ou Agronomia, com a finalidade de certificação do exercício de
atividades nestas áreas por parte daquelas empresas.

FISCALIZAÇÃO: atividade que envolve a inspeção e os controles técnicos siste-
máticos de obra ou serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua
execução obedece ao projeto e às especificações e prazos estabelecidos.

FISCALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS EM FUNCIONAMENTO: fiscalização
efetuada em empresas, públicas ou privadas, comerciais e industriais, que
possuam ou não, visto ou registro no Crea e que desenvolvam e/ou possuam
em suas instalações, atividades afetas ao Conselho, realizadas pela própria
empresa e/ou por empresas terceirizadas.

FISCALIZAÇÃO E PROJETO: realização em conjunto das atividades listadas.

FISCALIZAÇÃO ORIENTATIVA E EDUCATIVA: fiscalização com o objetivo de
orientar e informar ao fiscalizado as obrigações perante a legislação vigente,
concedendo-lhe prazo para regularização.

FISCALIZAÇÃO PUNITIVA: fiscalização com o objetivo de punir/autuar o fiscali-
zado que não se encontra em dia com as obrigações previstas na legislação.

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

GESTÃO: conjunto de atividades que englobem o gerenciamento da concepção,
elaboração, projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento
e manutenção de bens e serviços e de seus processos de obtenção.

GERENTE REGIONAL: funcionário do Crea, com formação de nível superior,
responsável pela coordenação técnica e administrativa da Regional e das
Inspetorias da sua jurisdição.

GPS - GlobalPosition System – localizador de posição via satélite, podendo ser
utilizado para levantamentos topográficos quando de alta precisão.

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

INFORMAÇÃO: despacho relativo a um processo a ter seguimento; esclareci-
mento prestado por funcionário público, em processo administrativo, forne-
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cendo dados sobre a matéria ou sobre o interessado.

INSPETOR: representante do presidente do conselho regional nas áreas de juris-
dição das inspetorias, sendo o elo de ligação entre a legislação e a sociedade.
Pode ser escolhido através de eleição direta entre profissionais da mesma
modalidade e jurisdição da inspetoria. Compõem o corpo de inspetores o
Inspetor Chefe e os Inspetores Auxiliares, podendo também haver Inspetores
Especiais para determinadas localidades de acordo com a necessidade de
atuação do Crea.

INSPETORIA: extensão técnico-administrativa do conselho regional, criada com
a finalidade de possibilitar maior eficiência na fiscalização e no pronto aten-
dimento ao usuário e no aprimoramento do exercício profissional nas áreas
da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia.

INSTALAÇÃO: atividade de dispor ou conectar convenientemente conjunto de
dispositivos necessários à determinada obra ou serviço técnico, de confor-
midade com instruções determinadas.

INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉ-
RICAS, SPDA - (pára-raios): atividade técnica que envolve a montagem dos
equipamentos e acessórios no local, obedecendo a um projeto elaborado
por profissional habilitado, além da execução de ensaios e testes para a
garantia da confiabilidade da instalação executada, em rigorosa obediência
às normas específicas da ABNT.

LAUDO: peça na qual o perito, profissional habilitado de nível superior, com
fundamentação técnica relata o que observou e apresenta as suas conclu-
sões, ou avalia o valor de bens, direitos ou empreendimentos.

LEIGOS: são pessoas físicas ou jurídicas que não possuem atribuições para o
exercício profissional das atividades/serviços afetas ao sistema Confea/Creas.

LEVANTAMENTO: atividade que envolve a observação, a mensuração e/ou a
quantificação de dados de natureza técnica necessários à execução de servi-
ços técnicos ou obras.

LOCAÇÃO: atividade que envolve a marcação, por mensuração, do terreno a ser
ocupado por uma obra.

MANUTENÇÃO: atividade que implica conservar aparelhos, máquinas e equipa-
mentos em bom estado de conservação e operação.

MENSURAÇÃO: atividade que envolve a apuração de quantitativos de determi-
nado fenômeno, produtos, obras ou serviços técnicos num determinado
período de tempo.

MONTAGEM: operação que consiste na reunião de componentes, peças, partes
ou produtos, que resulte em dispositivo, produto ou unidade autônoma que
venha tornar-se operacional, preenchendo a função.
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MONITORAMENTO: atividade de examinar, acompanhar, avaliar e verificar a
obediência a condições previamente estabelecidas para a perfeita execução
ou operação de obra, serviço, projeto, pesquisa, ou outro qualquer empre-
endimento.

NOVA REINCIDÊNCIA: transitada em julgado uma decisão de processo adminis-
trativo punitivo decorrente de infração por reincidência, ocorrerá a nova
reincidência se o infrator cometer infração capitulada no mesmo dispositivo
legal daquela cuja decisão transitou em julgado.

 NOTIFICAÇÃO: documento emitido pelo Crea endereçado ao(s) pretenso(s)
infrator(es) solicitando a prestação de informações julgadas necessárias ou
adotar providências para regularizar a situação, objeto da fiscalização do
conselho regional, dentro do prazo estipulado.

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 competen-
te.

OPERAÇÃO: atividade que implica fazer funcionar ou acompanhar o funciona-
mento de instalações, equipamentos ou mecanismos para produzir certos
efeitos ou produtos.

OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES: empresa detentora de concessão, per-
missão e/ou autorização de poder público para explorar serviços de teleco-
municações.

ORDEM DE SERVIÇO: documento expedido pela chefias, determinando provi-
dências necessárias ao desenvolvimento das atividades fim e meio.

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

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

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

PARECER TÉCNICO: expressão de opinião tecnicamente fundamentada sobre
determinado assunto, emitida por especialista.

PERÍCIA: atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determina-
do evento, ou da asserção de direitos, na qual o profissional, por conta
própria ou a serviço de terceiros, efetua trabalho técnico visando a emissão
de um parecer ou laudo técnico, compreendendo: levantamento de dados,
realização de análise ou avaliação de estudos, propostas, projetos, obras ou
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produtos desenvolvidos ou executados por outrem; realização de vistorias,
ou de avaliação monetária de bens, direitos ou empreendimentos.

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

PESSOAS JURÍDICAS: são empresas, públicas ou privadas, comerciais ou indus-
triais, devidamente constituídas, que possuem ou não registro ou visto regu-
lar no(s) Crea(s).

PLANEJAMENTO: atividade que envolve a formulação sistematizada de um con-
junto de decisões devidamente integradas, expressas em objetivos e metas e
que explicita os meios disponíveis e/ou necessários para alcançá-los, num
dado prazo.

PLENÁRIO: órgão deliberativo dos Conselhos federal e Regionais, constituído
pelo presidente e seus conselheiros.

PREPARAÇÃO: atividade inicial necessária a uma outra.

PROCESSO ADMINISTRATIVO PUNITIVO: é aquele promovido pela administra-
ção pública para a imposição de penalidade por infração de lei, regulamento
ou contrato. Esses processos devem ser necessariamente 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 administrativamente ilícitos
atribuídos ao indiciado e indicação da norma ou convenção infringida (Hely
Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro).

PRODUÇÃO TÉCNICA ESPECIALIZADA: atividade em que o profissional, por
conta própria ou a serviço de terceiros, efetua qualquer operação industrial
envolvendo tratamento e/ou transformação de matéria prima, através de pro-
cessos técnicos, pelo manuseio, ou a utilização de equipamentos, gerando
produtos acabados ou semi-acabados, isoladamente ou em série.

 PROFISSIONAL HABILITADO: é aquele que esta no legítimo exercício da sua
profissão, ou seja: esta com seu registro ou visto regular e plena vigência
junto ao(s) conselho(s) regional(is), em dia com a sua anuidade, além de, ter
as atribuições apropriadas e condizentes para o desenvolvimento das ativi-
dades e serviços que se propôs/propõem junto ao seu contratante.

PROFISSIONAL LIBERAL: profissional sem vínculo empregatício que desenvolve
atividade contemplada pelo Sistema Confea/Crea, sem constitui pessoa jurí-
dica.

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, adequando-se aos recursos
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disponíveis e às alternativas que conduzem à viabilidade da decisão.

PROJETO BÁSICO: conjunto de elementos que define a obra, o serviço ou o
complexo de obras e serviços que compõem o empreendimento, de tal modo
que suas características básicas e desempenho almejado estejam perfeita-
mente definidos, possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execu-
ção.

PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA: atividade técnica que envolve a determi-
nação do arranjo elétrico, desenhos esquemáticos de controle elétrico, sele-
ção e especificação de equipamentos e materiais, cálculos de parâmetros
elétricos, executada em rigorosa obediência às normas técnicas vigentes.

PROJETO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRI-
CAS, SPDA -  (pára-raios): atividade que envolve o levantamento das condi-
ções locais, do solo, da estrutura a ser protegida e demais elementos sujeitos
a sofrer os efeitos diretos e indiretos de uma eventual descarga atmosférica,
os cálculos de parâmetros elétricos para a sua execução em especial para o
aterramento e ligações equipotenciais necessárias, desenhos e plantas da
instalação, seleção e especificação de equipamentos e materiais, tudo isto
em rigorosa obediência às normas específicas vigentes.

PROJETO E EXECUÇÃO: realização em conjunto das atividades listadas envol-
vendo 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.

REGISTRO REGULAR: é aquele que atende aos dispositivos legais quanto à docu-
mentação e exigências previstas na Lei Federal nº 5.194/66 e Resoluções do
Confea.

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

RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO: manifestação do conselheiro sobre
determinado assunto, seguida de um posicionamento.:

RELATÓRIO DE VISITA, RV: documento próprio do Crea para coleta das informa-
ções relativas a obras e serviços técnicos. Esse documento, elaborado e nu-
merado pelo Agente de Fiscalização no ato da fiscalização deverá ser enca-
minhado para análise interna do setor de fiscalização e solicitações de escla-
recimentos e/ou instruções quando necessários.

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

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EMPRESA: profissional devidamente habilitado,
responsável técnico pela execução de obras e serviços de pessoa jurídica.

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, proje-
tos, obras ou serviços.

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

TRABALHO TÉCNICO: desempenho de atividades técnicas coordenadas, de ca-
ráter físico ou intelectual, necessárias à realização de qualquer serviço, obra,
tarefa, ou empreendimento especializados.

TRANSITADO EM JULGADO: é o estado da decisão administrativa irrecorrível,
que se torna imutável e indiscutível por não estar mais sujeita a qualquer tipo
de recurso uma vez que o processo já percorreu todas as instâncias preconi-
zadas na Lei Federal nº 5.194/66, com ou sem recurso, obedecidos todos os
prazos e o direito da ampla defesa e do contraditório.

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

VISTORIA: 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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8 – PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS
PARA A FISCALIZAÇÃO

GERAIS

a) ÓRGÃOS  PÚBLICOS
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b) EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS
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c) INSTITUIÇÕES DE ENSINO DE NÍVEIS SUPERIOR E MÉDIO

d) TODOS OS PROFISSIONAIS E EMPRESAS
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e) ESPECÍFICOS
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9 – APÊNDICE: DELIBERAÇÕES
NORMATIVAS DA CEEE – CREA-SC

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CEEE 01/2006

Dispõe sobre a fiscalização dos serviços técnicos re-
ferentes aos sistemas de proteção contra descargas at-
mosféricas (para-raios).

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-SC, no uso das suas
atribuições previstas  na alínea “e” do Artigo 46 da Lei nº 5.194/66 e

Considerando o disposto nos artigos 1º, 6º, 7º e 8º da Lei 5.194/66 que regula
o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo;

Considerando a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina as
atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

Considerando o que estabelece a Lei nº 5.524 de 5 de novembro de 1968 e o
Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 que regulamentam a profissão dos
técnicos industriais e agrícolas;

Considerando a Resolução nº 313, de 26 de setembro de 1986, que dispõe
sobre o exercício profissional dos tecnólogos das áreas pertinentes ao Sistema
Confea/Creas;

Considerando a Resolução nº 336, de 27 de outubro de 1989, que dispõe
sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia-Creas;

Considerando a Resolução nº 380, de 17 de dezembro de 1993, que discrimi-
na as atribuições provisórias dos engenheiros de computação ou engenheiros
eletricistas com ênfase em computação;

Considerando Resolução nº 425, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe
sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART;

Considerando o previsto na Norma Regulamentadora nº 10  de 7 de Dezembro
de 2004 do Ministério do Trabalho – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade, que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garan-
tir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, intera-
jam em instalações elétricas e serviços com eletricidade e que estabelece nos
itens:

“10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribui-
ção e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, monta-
gem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer tra-
balhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas
técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausên-
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cia ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis.

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas,
operadas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de for-
ma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários,
e serem supervisionadas por profissional autorizado, conforme dis-
põe esta NR.

10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou
comissionamento de instalações elétricas devem atender à regulamen-
tação estabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realiza-
dos por trabalhadores que atendam às condições de qualificação,
habilitação, capacitação e autorização estabelecidas nesta NR.

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que compro-
var conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo
Sistema Oficial de Ensino.

10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalha-
dor previamente qualificado e com registro no competente conselho
de classe.“

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR-5410/90,
sobre os Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que visam dar
segurança às pessoas, estruturas, equipamentos e instalações internas e externas;

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR-5419/93,
que fixa as condições exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de  Sistemas
de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) de estruturas comuns, utiliza-
das para fins comerciais, industriais e agrícolas, administrativos ou residenciais, e
às estruturas especiais previstas no Anexo A da mesma norma;

Considerando, também, a necessidade de fixar procedimentos visando a uni-
formidade de ação quanto ao registro de ART de projetos, fabricação, instalação
e manutenção de SPDA, face às peculiaridades e o desenvolvimento tecnológico
desses sistemas que, quando instalados de forma incorreta, podem causar aci-
dentes, inclusive com vítimas fatais, e sérios danos a bens móveis e imóveis,

DECIDE:

Art. 1º As atividades de projeto, instalação e manutenção, vistoria, laudo, perí-
cia e parecer referentes a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas
(SPDA), deverão ser executadas por pessoas físicas ou jurídicas devidamente
registradas no CREA-SC.

Parágrafo único. O projeto e demais atividades relacionadas à SPDA en-
volve levantamento das condições locais do solo, da estrutura a ser prote-
gida e demais elementos sujeitos a sofrer os efeitos diretos e indiretos de
descargas atmosféricas, os cálculos de parâmetros elétricos para a sua
execução, em especial para os sistemas de aterramento e ligações eqüipo-
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tenciais, seleção e especificação de equipamentos e materiais, tudo em
rigorosa obediência às normas vigentes.

Art. 2º As atividades discriminadas no caput do art. 1º, só poderão ser executa-
das sob a supervisão de profissionais legalmente habilitados, conforme Decisão
Normativa 070/01 do Confea.

Art. 3º Para cada contrato de projeto, instalação, manutenção, inspeção, laudo,
perícia e parecer referentes a SPDA deverá ser anotada uma ART correspondente.

Art. 4º Os serviços de inspeção conforme previsto no Item 6.1 da Norma Téc-
nica NBR-5419/93 da ABNT devem ser anotados em ART na periodicidade pre-
vista na mesma norma, ficando estabelecido que:

• A cada doze meses deve ser anotada uma ART correspondente aos
serviços de inspeção externa visual, conforme Item 6.3.1 da  Norma
Técnica  NBR-5419/93 da ABNT;

• A cada cinco anos deve ser anotada uma ART correspondente aos
serviços de inspeção completa conforme Item 6.1 da  Norma Técnica
NBR-5419/93 da ABNT para estruturas destinadas a fins residenciais,
comerciais, administrativos, agrícolas ou industriais, excetuando-se
áreas classificadas com riscos de incêndio ou explosão;

• A cada três anos deve ser anotada uma ART correspondente aos
serviços de inspeção completa conforme Item 6.1 da  Norma Técnica
NBR-5419/93 da ABNT para estruturas destinadas a grandes concen-
trações públicas (por ex.: hospitais, escolas, teatros, cinemas, estádios
de esporte, centros comerciais e pavilhões, indústrias contendo áreas
com risco de explosão conforme NBR 9518, e depósitos de materiais
inflamáveis;

• A cada ano deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços
de inspeção completa conforme Item 6.1 da  Norma Técnica  NBR-
5419/93 da ABNT para estruturas contendo munição ou explosivo,
ou em locais expostos à corrosão atmosférica severa (regiões litorâne-
as, ambientes industriais com atmosfera agressiva, etc.).

Art. 5º Os serviços de manutenção, vistoria, laudo, perícia e parecer referentes
a Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas-SPDA poderão ser anota-
dos através de ART-Múltipla Mensal, informando no Relatório  de  obras/serviços
para ART-Múltipla Mensal os serviços semelhantes e de curta duração. Deverão
obrigatoriamente estar explícitos no relatório o nome e endereço do contratante,
o número de pontos, tipo de para-raios, duração e valor dos serviços.

Art. 6º Os postos de atendimento e demais setores do CREA-SC deverão emitir
certidões de acervo técnico e cadastrar apenas as ART’s que atenderem as dispo-
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sições da presente deliberação e a prevista na DN 070/2001.

Art. 7º A presente deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Florianópolis, 12 de Maio de 2006;

Aprovada na reunião ordinária nº 417 da CEEE – CREA-SC, em 12 de Maio de
2006;

DELIBERAÇÃO NORMATIVA CEEE 02/2006

Dispõe sobre a anotação de atividades da área de
Engenharia Elétrica em Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART.

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-SC, no uso das suas
atribuições previstas  na alínea “e” do Artigo 46 da Lei nº 5.194/66 e

Considerando o disposto nos artigos 2º, 3º, 6º–III, 8º, 14, 20, 39-VIII, 46, 66 e
67 da Lei 8.078 do Código de Defesa do Consumidor que estabelece normas de
proteção e defesa dos direitos da sociedade civil, nas relações de consumo;

Considerando o disposto nos artigos 1°, 6º, 7º e 8º da Lei 5.194/66 que regula
o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo;

Considerando a Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, que discrimina as
atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e
Agronomia;

Considerando o que estabelece a Lei nº 5.524 de 5 de novembro de 1968 e o
Decreto nº 90.922 de 6 de fevereiro de 1985 que regulamentam a profissão dos
técnicos industriais e agrícolas;

Considerando a Resolução nº 313, de 26 de setembro de 1986, que dispõe
sobre o exercício profissional dos tecnólogos das áreas pertinentes ao Sistema
Confea/Creas;

Considerando a Resolução nº 380, de 17 de dezembro de 1993, que discrimi-
na as atribuições provisórias dos engenheiros de computação ou engenheiros
eletricistas com ênfase em computação;

Considerando Resolução nº 425, de 18 de dezembro de 1998, que dispõe
sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica-ART;

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR-12552
que fixa as grandezas e unidades de eletricidade e magnetismo;

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR- 5456 –
Eletricidade  Geral - Terminologia  que determina os termos gerais de eletricidade
e de tecnologia elétrica;
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Considerando a necessidade de fixar procedimentos visando a uniformidade
de ação quanto ao registro em ART de atividades na área de Engenharia Elétrica;

Considerando a necessidade de identificar nas ART´s os quantitativos anota-
dos de grandezas elétricas para fins de fiscalização do exercício profissional e
emissão de certidões de acervo técnico,

DECIDE:

Art. 1º As atividades da área de Engenharia Elétrica devem constar em Anotação
de Responsabilidade Técnica – ART com códigos de quantidade e respectivas
unidades em grandezas da área elétrica conforme estabelecido em normas técni-
cas e constantes do Manual de ART do CREA-SC.

Art. 2º Às anotações que não atenderem o disposto no Artigo 1º será conferido
prazo de 30 dias para que o profissional proceda às devidas correções, período
no qual  deverá ficar suspenso o registro da ART e respectiva emissão de Certidão
de Acervo Técnico. Findo o prazo e não ocorrendo as correções apontadas, a
ART será anulada e o  profissional responsável pela ART será autuado por falta de
ART.

Art. 3º As obras/serviços cuja ART não atendam o disposto nessa deliberação,
serão passíveis de auto de infração por falta de ART, conforme Art. 1º da Lei 6.496/
77 e Resolução 425/98 do Confea.

Art. 4º As atividades da área de Engenharia Elétrica para fins de anotação em
ART são aquelas constantes do Manual de ART que iniciam com a letra B e as
atividades de código G1101, G1102, G1104, G1105, G1110, G1111, G2119,
G2120.

Art. 5º Excepcionalmente, na impossibilidade de anotar em ART a atividade
com os código de unidade conforme estabelecido, poderão ser adotadas unida-
des que não sejam grandezas da área elétrica (como número de pontos, postes,
luminárias, ramais), desde que caracterize a quantidade da atividade executada.

Art. 6º Opcionalmente, como informação complementar, poderão ser anota-
das atividades da área elétrica com unidades não previstas nesta normativa, des-
de que a mesma atividade já tenha sido anotada com a unidade ou grandeza
correta.

Art. 7º Os casos não previstos nessa deliberação serão decididos pela Câmara
Especializada de Engenharia Elétrica.

Art. 8º Os postos de atendimento e demais setores do CREA-SC deverão  emitir
certidões de acervo técnico e cadastrar apenas as ART’s que atenderem as dispo-
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sições da presente deliberação.

Art. 9º Os códigos de atividades e a orientação para anotação dos respectivos
códigos de unidade estão informados no anexo, que será atualizado pela CEEE
sempre que necessário.

Art. 10º A presente deliberação entra em vigor 60 dias após sua aprovação pelo
plenário do CREA-SC.

Florianópolis, 11 de Agosto de 2006;

Aprovada na reunião ordinária nº 417 da CEEE –
CREA-SC, em 12 de Maio de 2006;

Aprovada alteração na reunião ordinária nº 420 da
CEEE – CREA-SC, em 11 de Agosto de 2006;

Aprovada na Reunião do Plenário do CREA-SC em
10 de NOVEMBRO de 2006;
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ANEXO DA DELIBERAÇÃO NORMATIVA 02/2006 –
CEEE – CREA-SC
Unidades sugeridas para anotação em ART.

COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO CÓD. UNIDADES
Antena Coletiva de TV B0101 26 - 45
Central de Telecomunicações B0104 28– 30 - 45
Central Telefônica Privativa B0105 30
Circuito Fechado de TV B0106 26
Porteiro Eletrônico/Interfone B0108 26 – 45
Sistema de Radiodifusão B0109 41
Rede Telefônica Aérea B0122 10 – 27 - 37 - 66 -  82
Rede Telefônica Subterrânea B0123 10 – 37 – 82 – 66
Rede Telefônica Predial B0124 26 – 28
Rede Telefônica Rural B0125 10 – 27 – 37- 66 -  82
Rede Externa de TV a Cabo B0126 10 – 27 – 37 - 66
Rede Predial de TV a Cabo B0127 26 - 10
Estação de Captação/Distribuição de Sinal de TV a Cabo B0128 26 – 41 – 45 - 48
Rede Aérea de Comunicação por Fibra Ótica B0129 10 – 18 - 27 – 37
Rede Subterrânea de Comunicação por Fibra Ótica B0130 10 – 18 - 37
Emenda em Cabo de Fibra Ótica B0136 18 – 45
Sistema de Comunicação por Onda Portadora B0131 18 - 37 – 41 - 45
Sistema de Comunicação por Microondas SHF B0132 37 – 41 – 45 - 66
Sistema de Comunicação por Microondas UHF B0133 37 -  41 – 45 - 66
Sistema de Comunicação por VHF B0134 37 -  41 – 45 - 66
Sistemas de Rádio para Comunicações Privadas B0112 41 – 45 - 66
Sistemas de Telecomunicações B0113 18 – 28 – 30 - 37 – 41 – 45 – 66 - 82
Sonorização B0114 26 - 41 – 48 – 92
Telefonia B0116 18 - 26 - 28 – 30 – 37 – 41 - 66
Telefonia Celular B0135 41 – 45 - 66
Duto para Cabos de Comunicação B0100 10 – 26 - 37
Serviço Técnico Não Cadastrado em Comunicações B0199 Qualquer código de unidade acima
ou Telecomunicações

CONTROLE ELÉTRICO OU ELETRÔNICO CÓD. UNIDADES
Controle Elétrico/Eletrônico B0201 18- 26–39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Comando Elétrico/Eletrônico B0203 18- 26 –39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Proteção Elétrica/Eletrônica B0206 18- 26–39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Automação Elétrica/Eletrônica B0207 18- 26–39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Telecomando B0208 18- 26–39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Telecontrole B0209 18- 26–39- 40-41- 45 -47-48-50-60-70-94
Serviço Técnico Não Cadastrado em Controle Elétrico/Eletrônico B0299 Qualquer código de unidade acima

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. UNIDADES
Rede de Distribuição de Energia Elétrica B0302 47 – 39 – 37 – 27
Sistema de Distribuição de Energia Elétrica B0303 40 - 39 – 37 – 27 – 94
Subestação de Energia Elétrica B0304 39 - 40 – 94
Subestação Externa B0305 39 - 40 – 94
Subestação Abrigada de Energia Elétrica B0306 39 - 40 – 94
Subestação Subterrânea de Energia Elétrica B0307 39 - 40 – 94
Rede Energizada de Energia Elétrica em Baixa Tensão B0308 47 – 39 – 37 – 27
Rede Energizada de Energia Elétrica em Alta Tensão B0309 47 – 39 – 37 – 27
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Rede Isolada de Distribuição de Energia Elétrica B0310 47 – 39 – 37 – 27
Rede Isolada Multiplexada de Distribuição de Energia Elétrica B0311 47 – 39 – 37 – 27
Rede Subaquática de Distribuição de Energia Elétrica B0312 47 – 39 – 37
Rede Compacta de Distribuição de Energia Elétrica B0313 47 – 39 – 37 – 27
Rede Subterrânea de Distribuição de Energia Elétrica B0314 47 – 39 – 37
Rede Rural de Distribuição de Energia Elétrica B0315 47 – 39 – 37 – 27
Ramal de Entrada de Energia Elétrica B0316 10 – 27 - 47 – 39
Serviço Técnico Não Cadastrado em B0399 Qualquer código de unidade acima
Distribuição de Energia Elétrica

EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS CÓD. UNIDADES
Sistema de Alarme B0401 18- 26 – 45
Equipamento Elétrico de Baixa Tensão B0407 01 - 40 - 47 – 45 – 48 - 50
Equipamento Elétrico de Média/Alta Tensão B0408 01– 39-40-41- 47- 45- 48 -50-60-70-94
Equipamento Elétrico/Eletrônico para Veículo B0409 01 –41- 48 – 45
Equipamento Eletrônico B0410 01 –41-  48 – 45
Quadro de Comando/Controle B0411 18 – 26 – 45
Sinalização Elétrica/Eletrônica B0413 18 – 26
Serviço Técnico Não Cadastrado em Equipamentos B0499 Qualquer código acima
Elétricos ou Eletrônicos

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. UNIDADES
Sistema de Geração de Energia Elétrica B0502 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Geração Hidráulica de Energia Elétrica B0504 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Geração Térmica de Energia Elétrica B0505 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Geração Eólica de Energia Elétrica B0506 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Geração Solar de Energia Elétrica B0507 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Geração Nuclear de Energia Elétrica B0508 40 – 41- 50 - 60 -70 -94
Serviço Técnico Não Cadastrado em Geração B0599 Qualquer código de unidade acima
de Energia Elétrica

MÁQUINAS ELÉTRICAS CÓD. UNIDADES
Motor Elétrico B0601 48 – 41 - 47
Transformador B0602 39 - 40 - 47- 94
Alternador B0603 01 – 47 – 41- 48
Dínamo B0604 01 – 47 - 41- 48
Regulador B0605 01 – 47 – 39 -40 - 41- 48
Servomotor B0606 48 – 41 - 60
Retificador B0607 01 – 47 – 41 - 48 - 60
Capacitor B0608 50 – 70 – 39 - 47
Gerador de Energia Elétrica B0609 40 – 94 – 41 – 50 – 60 - 70
Serviço Técnico Não Cadastrado em Máquinas Elétricas B0699 Qualquer código de unidade acima

MATERIAIS ELÉTRICOS OU ELETRÔNICOS CÓD. UNIDADES
Componentes Elétricos B0701 45 ou  conforme aplicação
Componentes Eletrônicos B0702 45 ou  conforme aplicação
Materiais Elétricos B0703 45 ou  conforme aplicação
Materiais Eletrônicos B0704 45 ou  conforme aplicação
Serviço Técnico Não Cadastrado  em Materiais B0799 45 ou  conforme aplicação
Elétricos ou Eletrônicos
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MEDIÇÃO ELÉTRICA OU ELETRÔNICA CÓD. UNIDADES
Medição Elétrica B0801 18 – 26 - 45
Medição Eletrônica B0802 18 – 26 – 45
Medição de Fator de Potência B0805 18 – 26 – 45
Ligações/Religações de Medidores de Energia Elétrica B0806 18 – 26 – 45
Corte de Fornecimento de Energia Elétrica B0807 18 – 26 – 45
Serviço Técnico Não Cadastrado em B0899 Qualquer código de unidade acima
Medição Elétrica ou Eletrônica

PROCESSAMENTO DE DADOS CÓD. UNIDADES
Equipamento de Informática, Teleinformática e Telemetria B0901 26 – 45
Sistema de Rede Local e de Computadores B0902 26
Programa Aplicativo Tecnológico de B0903 45
Engenharia, Arquitetura ou Agronomia
Rede Lógica para Informática B0904 26
Rede Elétrica Estabilizada B0905 26 – 47
Equipamentos Periféricos de Informática B0908 26 – 45
Componentes Eletrônicos para Informática B0909 45
Sistema de Cabeamento Estruturado B0910 26
Serviço Técnico Não Cadastrado  em Processamento de Dados B0999 Qualquer código de unidade acima

TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. UNIDADES
Linha de Transmissão de Energia Elétrica B1001 39 - 37 – 27 – 18
Sistema de Transmissão de Energia Elétrica B1002 39 - 37 – 27
Cabo de Proteção de Linha de Transmissão com Fibra Ótica B1003 37 – 27
Linha Energizada de Energia Elétrica em Alta Tensão B1005 39 - 37 – 27
Linha Subterrânea de Transmissão de Energia Elétrica B1006 39 – 37
Linha Subaquática de Transmissão de Energia Elétrica B1007 39 – 37
Subestação de Chaveamento de Energia Elétrica B1009 39 - 40 – 94
Subestação de Transformação de Energia Elétrica B1010 39 - 40 – 94
Serviço Técnico Não Cadastrado em B1099 Qualquer código de unidade acima
Transmissão de Energia Elétrica

UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CÓD. UNIDADES
Aterramento de Instalação Elétrica B1115 88 – 26
Cerca Eletrificada para Fim Residencial B1116 01 - 47 – 10
Cerca Eletrificada para Fim Comercial/Industrial B1117 01 - 47 – 10
Cerca Eletrificada para Fim Rural B1118 01 - 47 – 10 – 37
Correção de Fator de Potência B1101 01 – 39 - 50 – 47 - 70
Iluminação B1102 22 – 48 – 91
Iluminação Pública B1109 22 – 27 - 48 – 91
Instalação Elétrica em Alta Tensão Para Fins Industriais B1103 01 - 40 - 41 – 39 – 60 – 94
Instalação Elétrica em Alta Tensão Para Fins B1104 01 - 40 - 41 – 39 – 60 – 94
Residenciais/Comerciais
Instalação Elétrica em Baixa Tensão Para Fins Industriais B1105 01 - 40 – 41 – 48 – 47 – 60 - 94
Instalação Elétrica em Baixa Tensão Para B1106 01 – 39 -40 – 41 – 48 – 47
Fins Residenciais/Comerciais
Iluminação Dirigida (Fachadas e Painéis) B1112 22 – 48 – 91
Luminosos B1111 22 – 41 - 48 – 91
Verificação de Instalações Elétricas (Item 7 da NBR5410) B1113 40 – 41 – 48 – 47
Duto Para Cabos Elétricos B1114 10 – 18 – 37 – 26 - 45
Serviço Técnico Não Cadastrado em B1199  Qualquer código de unidade acima
Utilização de Energia Elétrica
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 SISTEMAS DE SEGURANÇA (GRUPO G) CÓD. UNIDADES
Alarme de Incêndio G1101 26 – 45
Aterramento Elétrico para SPDA G1102 88 –  26
Detectores de Incêndio G1104 26
Iluminação de Emergência G1105 22 –  48
Sistema de Proteção contra Descarga Atmosférica (Pára-Raios) G1110 26
Sistema Supervisor de Controle de Acesso G1111 26
Alimentação de Energia Elétrica sem Interrupção (no break) G2119 41
Geração de Energia Elétrica de Emergência G2120 40
Sinalização Eletro/Eletrônica G2121 26

ANEXO DA DELIBERAÇÃO
NORMATIVA 02/2006 – CEEE – CREA-SC
Unidades sugeridas para anotação em ART.

UNIDADES E CÓDIGOS RESPECTIVOS
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CREA-SC – CÂMARA ESPECIALIZADA DE
ENGENHARIA ELÉTRICA
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CEEE 04/2007

Dispõe sobre a fiscalização de atividades relativas a
inspeção técnica, manutenção, assistência técnica e re-
cuperação de transformadores de potência em subes-
tações de energia elétrica do sistema de distribuição.

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-SC, no uso das suas
atribuições previstas  na alínea “e” do Artigo 46 da Lei nº 5.194/66 e

Considerando o disposto nos artigos 1º, 6º, 7º e 8º da Lei 5.194/66 que regula
o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo;

Considerando o disposto na Lei nº 5.524 de 05.11.68, que dispõe sobre o
exercício da profissão de Técnico Industrial de nível médio;

Considerando o disposto na Lei nº 6.496 de 07.12.77, instrumento legal de
regulamentação profissional complementar, que instituiu a Anotação de Respon-
sabilidade Técnica na prestação de serviços de Engenharia;

Considerando o disposto na Lei nº 6.839 de 31.10.80, instrumento legal de
âmbito geral, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizado-
ras do exercício profissional;

Considerando o disposto na Lei nº 8078 de 11.09.90, instrumento legal de
âmbito geral, que instituiu o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, em
seus artigos 2º, 3º, 12, 39, 50, 55, e 66;

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 23.569, de 11.12.33, que
regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor.

Considerando o disposto no Decreto Federal nº 90.922 de 06.02.85, que
regulamenta a Lei nº 5.524 de 05.11.68, que dispõe sobre o exercício da profis-
são de Técnico Industrial de nível médio;

Considerando o disposto na Decisão Normativa nº 057, de 06 outubro 1995
que dispõe sobre a  obrigatoriedade do registro das pessoas físicas e jurídicas que
prestam serviços de manutenção em subestações de energia elétrica, a anotação
dos profissionais por eles responsáveis e dá outras providências;

Considerando o disposto na  Decisão Normativa nº 058, de 9 de agosto de
1996, que dispõe sobre os procedimentos relativos ao recolhimento de ART –
Múltipla Mensal;

Considerando o disposto no Ato Normativo nº 02, de 10 de 12 de 2005 do
CREA-SC que dispõe sobre os procedimentos relativos ao recolhimento de ART –
Múltipla Mensal no CREA-SC;

Considerando o previsto na Norma Regulamentadora nº 10  de 7 de Dezembro
de 2004 do Ministério do Trabalho – Segurança em Instalações e Serviços em
Eletricidade, que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando a
implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garan-
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tir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, intera-
jam em instalações elétricas e serviços com eletricidade e que estabelece nos
itens:

“10.1.2 Esta NR se aplica às fases de geração, transmissão, distribuição
e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, ope-
ração, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realiza-
dos nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais
estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão des-
tas, as normas internacionais cabíveis.

10.4.1 As instalações elétricas devem ser construídas, montadas, ope-
radas, reformadas, ampliadas, reparadas e inspecionadas de forma a ga-
rantir a segurança e a saúde dos trabalhadores e dos usuários, e serem
supervisionadas por profissional autorizado, conforme dispõe esta NR.

10.4.6 Os ensaios e testes elétricos laboratoriais e de campo ou comis-
sionamento de instalações elétricas devem atender à regulamentação es-
tabelecida nos itens 10.6 e 10.7, e somente podem ser realizados por
trabalhadores que atendam às condições de qualificação, habilitação,
capacitação e autorização estabelecidas nesta NR.

10.8.1 É considerado trabalhador qualificado aquele que comprovar
conclusão de curso específico na área elétrica reconhecido pelo Sistema
Oficial de Ensino.

10.8.2 É considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador
previamente qualificado e com registro no competente conselho de clas-
se.“

Considerando ainda o previsto nas Norma Técnica NBR 7036 da ABNT em
seus Itens 4.3.2.1 Inspeções periódicas, que estabelece a periodicidade para as
atividades de inspeção, verificações  e manutenção de transformadores de potên-
cia para distribuição imersos em líqüidos isolantes;

Considerando ainda o previsto nas Norma Técnica NBR 13297 da ABNT em
seus Itens 5.3.2.1 Transformadores não-selados – Inspeções periódicas, 5.3.2.2
Transformadores selados – Inspeções periódicas  e 5.3.3 Transformadores para
redes subterrâneas (selados), sub-item 5.3.3.1 Inspeções periódicas, que estabe-
lecem a periodicidade para as atividades de inspeção, verificações  e manutenção
de transformadores de potência secos com tensão máxima igual ou inferior a 36,2
kV;

Considerando ainda o previsto nas Norma Técnica 7037 da ABNT em seus
Itens 4.3.3 Ensaios e verificações – periodicidade, que estabelece a periodicidade
para as atividades de inspeção, verificações  e manutenção de transformadores
de potência em óleo isolante mineral.
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DECIDE:

Art. 1º - Estão obrigadas ao registro nos CREA’s as pessoas físicas e jurídicas que
prestam serviços de inspeção técnica, manutenção, assistência técnica e recupe-
ração de transformadores em subestações de energia elétrica do sistema de distri-
buição.

Art. 2º As atividades de manutenção de subestação de energia elétrica deverão
ser executadas através de pessoa física ou jurídica devidamente registrada nos
CREA´s, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado conforme o
disposto na Decisão Normativa nº 057/95 do Confea.

Art. 3º Para cada contrato escrito ou verbal de manutenção de transformador
do sistema de distribuição deverá ser anotada uma ART correspondente. A peri-
odicidade de anotação das ART’s deverá obedecer no mínimo o previsto na
Norma Técnica NBR 7036 da ABNT em seu Item 4.3.2.1 - Inspeções periódicas,
e NBR 13297 em seus itens 5.3.2 e 5.3.3, ficando estabelecido que:

A cada doze meses deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços de
inspeção externa em campo com o transformador energizado, conforme previsto
no item 4.3.2.1.1 da  Norma Técnica NBR 7036 da ABNT para transformadores a
óleo, item 5.3.2.1.1 da NBR 13297 para transformadores a seco não selados e
item 5.3.2.2.1 para transformadores a seco selados;

A cada cinco anos deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços de
ensaios e procedimentos com o transformador desenergizado, conforme previsto
no item 4.3.2.1.2 da  Norma Técnica NBR 7036 da ABNT para transformadores a
óleo e item 5.3.2.1.2 da NBR 13297 para transformadores a seco não selados e
item 5.3.2.2.2 para transformadores a seco selados;

Art. 4º Para cada contrato escrito ou verbal de manutenção de transformador
selado de rede subterrânea do sistema de distribuição deverá ser anotada uma
ART correspondente. A periodicidade de anotação das ART’s deverá obedecer
no mínimo o previsto na Norma Técnica NBR 13297 da ABNT em seu Item
5.3.3.1- Inspeções periódicas, ficando estabelecido que:

A cada mês deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços de inspe-
ção externa em campo com o transformador energizado, conforme previsto no
item 5.3.3.1.1 da NBR 13297 para transformadores a seco selados em rede sub-
terrânea;

No final do primeiro ano de instalação e posteriormente a cada três anos ou
inferior conforme norma da concessionária, deve ser anotada uma ART corres-
pondente aos serviços de ensaios e procedimentos com o transformador dese-
nergizado, conforme previsto no item 5.3.2.2.2 da NBR 13297 para transforma-
dores a seco selados;
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Art. 5º Para cada contrato escrito ou verbal de manutenção de transformador
de potência deverá ser anotada uma ART correspondente. A periodicidade de
anotação das ARTs deverá obedecer no mínimo o previsto na Norma Técnica
NBR 7037 da ABNT em seu Item 4.3.3 Ensaios e verificações – periodicidade,
ficando estabelecido que:

A cada doze meses deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços de
ensaios e procedimentos com o transformador desenergizado, conforme previsto
no item 4.3.3.2 da  Norma Técnica NBR 7037 da ABNT;

A cada três anos deve ser anotada uma ART correspondente aos serviços de
ensaios e inspeções com o transformador desenergizado, conforme previsto no
item 4.3.3.3.1 e 4.3.3.2 da  Norma Técnica NBR 7037 da ABNT;

Art. 6º Deverá ser anotada ART para os tipos de serviços a serem desenvolvi-
dos, sendo a taxa de ART recolhida com base no valor do(s) serviço(s) ou contra-
to, conforme tabela de taxas de ARTs vigente.

Parágrafo único: os serviços poderão ser anotados através de ART-Múlti-
pla Mensal, anotando no Relatório de obras/serviços para ART-Múltipla
Mensal os serviços semelhantes e de curta duração realizados no perío-
do. Deverão obrigatoriamente estar explícitos no relatório o número de
série, o nome do proprietário do equipamento, além de todos os parâme-
tros elétricos, como o tipo de transformador, maior nível de tensão nomi-
nal (kV) e potência (kVA).

Art. 7º Os casos não previstos nessa deliberação serão decididos pela Câmara
Especializada de Engenharia Elétrica.

Art. 8º A anotação das atividades nas ART´s deverão atender o disposto na
Deliberação 02/2006 da CEEE que “Dispõe sobre a anotação de atividades da
área de Engenharia Elétrica em Anotação de Responsabilidade Técnica – ART”.

Art. 9 º A presente Deliberação entra em vigor 60 dias após a data de sua
aprovação pela CEEE.

Florianópolis, 14 de setembro de 2007.

Aprovada na Reunião nº 430 da CEEE em 11 de maio
de 2007.

Revisão 1 aprovada na Reunião nº 435 da CEEE em 14
de setembro de 2007.
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