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MENSAGEM DO PRESIDENTE
O objetivo deste manual é orientar os conselheiros titulares e suplentes no papel de Conselheiro Regional, com destaque para uma de
suas principais atividades: analisar, fundamentar seus pareceres, relatar e
votar processos que lhe sejam distribuídos. Conhecer todos os tipos de
processos, dos principais pontos a serem levados em conta dentro de seu
conteúdo, bem como as conclusões às quais o conselheiro pode chegar é
essencial para um melhor desempenho nessa importante função.
O Conselheiro Regional é o representante das entidades de classe
e instituições de ensino dos grupos profissionais superior e técnicos de
nível médio da Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia
e Meteorologia que integram o Conselho, e é responsável por apreciar os
assuntos inerentes à fiscalização e ao aprimoramento do exercício profissional, através da emissão de parecer fundamentado.
Atualmente, o CREA-SC possui 9 Câmaras Especializadas: Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Agronomia, Engenharia Industrial, Engenharia de Agrimensura, Geologia e Engenharia de Minas,
Engenharia Química e Engenharia de Segurança do Trabalho, além de 10
Comissões Técnicas Permanentes e Especiais, da diretoria e do Plenário.
O conhecimento da Missão, Visão, dos Objetivos Estratégicos, da
administração e legislação profissional do Sistema Confea/Crea é necessário para o bom desempenho da função de Conselheiro Regional, dentro
das novas diretrizes do processo de descentralização do CREA-SC.
Desejamos que este Manual cumpra seu objetivo sendo mais uma
orientação para o desenvolvimento das importantes atividades dos conselheiros regionais, agindo de forma a melhorar cada vez mais os serviços
oferecidos aos mais de 40 mil profissionais registrados e 11 mil empresas
do setor tecnológico, aliado a parceria e fortalecimento das entidades de
classe e integração com as instituições de ensino no Estado.
Engenheiro Agrônomo Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC

MISSÃO
Atuar com eficácia na orientação, fiscalização, valorização e aperfeiçoamento do exercício profissional, promovendo a melhoria da segurança e da qualidade de vida da sociedade.

VISÃO
Ser reconhecido pela sociedade e pelos profissionais como instituição-referência por sua eficácia, integridade e credibilidade.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Consolidar o modelo de gestão, fortalecendo a interiorização
das ações.

2. Assegurar o aperfeiçoamento e valorização profissional.
3. Fortalecer o relacionamento com o sistema profissional e sociedade.

4. Tornar a fiscalização padrão de excelência no sistema profissional.
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1.

APRESENTAÇÃO

Como a análise e o julgamento de processos é um dos principais
papéis do Conselheiro Regional junto ao Crea-SC, elaboramos o Manual
de Instrução como suporte técnico/administrativo para auxiliá-los no trabalho das diversas Câmaras Especializadas, quando do exercício de suas
funções, na Análise, Relato e na Fundamentação de Processos.
Apesar de flexível, este documento está embasado na legislação
vigente – tanto em Leis e Decretos Federais, quanto nas Resoluções do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea.
Nele estão descritos, de forma sucinta e clara, quais são os tipos de
processos existentes, os pontos chaves a serem estudados dentro deles e
as alternativas de decisões que podem ser tomadas.
Entretanto, o presente   manual é um roteiro, cabendo aos Conselheiros e as Câmaras Especializadas como um todo, a decisão final. E,
lembramos que, independente da decisão tomada e acatando ou não a
sugestão da Assessoria Técnica, ela deve ser muito bem fundamentada.
Portanto, temos certeza que este manual será de grande valia e
um excelente companheiro de trabalho!
Bem vindos ao CREA-SC!
Departamento Técnico CREA-SC
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2.

ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS
E DAS CÂMARAS ESPECIALIZADAS

De acordo com a Lei 5194/66 e Regimento Interno do Crea-SC, em
vigor, apresentamos as atribuições dos Conselheiros e das Câmaras Especializadas:
Artigo 34 da Lei 5.194/66 – São atribuições dos CONSELHOS REGIONAIS
a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do Conselho Federal;
b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de
maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;
c) examinar reclamações e representações acerca de registros;
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração
da presente Lei e do Código de Ética, enviado pelas Câmaras
Especializadas;
e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões
reguladas pela presente Lei;
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas registrados;
h) examinar os requerimentos e processos de registr em geral,
expedindo as carteiras profissionais, ou documentos de registro;
i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta Lei;
j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas
ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos
assuntos relacionados com a presente Lei;
k) cumprir e fazer cumprir a presente Lei, as resoluções baixadas
pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso
julguem necessários;
Manual do Conselheiro | CREA-SC
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l)
m)
n)

o)

p)

q)
r)
s)

criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização;
deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativos
e sobre os casos comuns a duas ou mais especializações profissionais;
julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência das Câmaras Especializadas referidas no artigo 45,
quando não possuir o Conselho Regional número suficiente
de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva
Câmara, como estabelece o artigo 48;
organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta Lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou
agronomia, na Região;
organizar e manter atualizado o registro das entidades de
classe referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de
acordo com esta Lei, devam participar da eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho
Federal;
organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere o artigo 23;
registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos de classe;
autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens imóveis.(1)

Artigo 46 da Lei 5.194/66 - São atribuições das CÂMARAS ESPECIALIZADAS
a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua
competência profissional específica;
b) julgar as infrações do Código de Ética;
c) aplicar as penalidades e multas previstas;
d) apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das
firmas, das entidades de direito público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na Região;
e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais;
f) opinar sobre os assuntos de interesse comum de duas ou mais especializações profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional.
14
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Artigo 48 do Regimento Interno - Compete ao Conselheiro Regional:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

XIII.
XIV.

cumprir a legislação federal, as resoluções, as decisões normativas, as decisões plenárias baixadas pelo Confea, os atos
normativos e administrativos baixados pelo Crea e este regimento;
acompanhar a execução do orçamento;
cumprir o Plano de Ações Estratégicas e o Plano Anual de Trabalho do Crea;
integrar e participar das atividades do Plenário;
integrar e participar das atividades da câmara especializada
correspondente à sua modalidade profissional;
representar os demais grupos profissionais em sua câmara
especializada, quando designado pelo Plenário;
participar da Diretoria, de comissão permanente ou especial,
de grupo de trabalho, de representação e de evento de interesse do Crea, quando eleito ou designado;
manifestar-se e votar em Plenário, em câmara especializada
e, quando membro, na diretoria, em comissão permanente
ou especial, e em grupo de trabalho;
comunicar à Presidência seu impedimento em comparecer à
sessão plenária, à reunião, à missão ou a evento para o qual
esteja convocado;
comunicar à presidência seu licenciamento;
dar-se por impedido na apreciação de processo, dossiê
ou protocolo em que seja parte direta ou indiretamente
interessada;
analisar e relatar processo, dossiê ou protocolo que lhe
tenha sido distribuído, apresentando relatório e voto
legalmente fundamentado de forma clara, concisa e objetiva, devolvendo o processo relatado até a reunião seguinte, sob pena de ser incurso no disposto no § 6º do
art. 26 deste regimento;
pedir e obter vista de processo, dossiê ou protocolo em tramitação no Crea, nas condições previstas neste regimento;
votar e ser votado nas eleições realizadas no âmbito do Plenário do Crea, das câmaras especializadas e, quando membro, das comissões e de grupo de trabalho;
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XV. fazer, mediante requerimento fundamentado, pedido de informação à Presidência do Crea ou à Diretoria;
XVI. os processos encaminhados ao conselheiro regional para
relato devem ser restituídos até a próxima reunião de câmara ou sessão plenária;
XVII.será negado vista de processo em julgamento nas câmaras ou plenário ao conselheiro regional que estiver com
processo em seu poder pelo prazo superior ao item anterior, quer tenha sido distribuído para relato ou em pedido de vista;
XVIII.por ocasião do encerramento de seu mandato, o conselheiro
regional é obrigado a devolver todos os processos que estiverem em seu poder, ainda que não relatados;
XIX. o não atendimento ao estabelecido no item anterior ensejará a instauração de processo para apuração de falta ética,
sem prejuízo das demais sanções legais; e
XX. o órgão administrativo competente da estrutura do Crea fará
o controle dos processos e comunicará, mensalmente, nas sessões do Plenário, a relação dos conselheiros regionais com processos em seu poder que excedam o prazo disposto no item XVI.
Art. 60 do Regimento Interno - Compete à Câmara Especializada:
I.

elaborar as normas para a fiscalização das respectivas modalidades profissionais;
II. elaborar e supervisionar seu plano de fiscalização;
III. providenciar encaminhamento de pedido de diligência formulado por conselheiro relator;
IV. julgar as infrações à legislação vigente no âmbito de sua
competência profissional específica;
V. julgar as infrações ao Código de Ética Profissional;
VI. aplicar as penalidades previstas em lei;
VII. apreciar pedido de registro de profissional, de pessoa jurídica, de entidade de classe e de instituição de ensino no âmbito do Crea;
VIII. apreciar e encaminhar ao Plenário, devidamente relatado, o
processo de registro de profissional graduado em instituição
de ensino estrangeira;
IX. apreciar o assunto de interesse comum a duas ou mais mo16
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dalidades profissionais a ser encaminhado ao Plenário para
decisão;
X. apreciar tabela básica de honorários elaborada por entidade
de classe, para fins de registro no Crea, a ser encaminhada ao
Plenário para homologação.
XI. apreciar assunto pertinente à legislação profissional encaminhado por entidade de classe ou por instituição de ensino;
XII. propor calendário de reuniões ordinárias a ser encaminhado
à Diretoria para aprovação;
XIII. propor ao Plenário do Crea a instituição de grupo de trabalho ou de comissão especial; e
XIV. propor assunto de sua competência à Coordenadoria de Câmaras Especializadas dos Creas.
Art. 68 do Regimento Interno - A ordem dos trabalhos das reuniões de
câmara especializada obedece a seguinte sequencia:
verificação do quorum;
leitura, discussão e aprovação da súmula da reunião anterior;
III. pedidos de destaques de correspondências recebidas e expedidas;
IV. comunicados;
V. discussão dos assuntos em pauta;
VI. apreciação dos assuntos e processos relatados; e
VII. apresentação de propostas extra pauta.
I.
II.

Parágrafo único. A ordem dos trabalhos pode ser alterada quando houver matéria urgente ou requerimento justificado de membro da câmara
especializada acatado pelo coordenador, após a verificação do quorum.
Art. 71 do Regimento Interno - O membro da câmara especializada deve
relatar o assunto a ele distribuído de forma clara, concisa, objetiva e legalmente fundamentada, emitindo informação consubstanciada ou relatório
e voto fundamentado.
Art. 75 do Regimento Interno - As decisões e as deliberações exaradas
pela câmara especializada são encaminhadas ao Plenário do Crea para conhecimento ou apreciação, conforme o caso.
Manual do Conselheiro | CREA-SC
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Art. 76 do Regimento Interno - A câmara especializada, para a execução
de suas atividades, dispõe de apoio técnico e administrativo da estrutura
auxiliar do Crea.
Art. 197 do Regimento Interno - Compete ao assessor ou analista técnico
lotado no órgão da estrutura auxiliar que serve de apoio à estrutura básica:

3.

TIPOS DE PROCESSOS

I.

elaborar pauta de reunião e encaminhá-la aos membros das
câmaras especializadas, comissões e grupos de trabalho;
II. assessorar tecnicamente as reuniões de comissões permanentes e especiais, grupos de trabalho, diretoria, câmaras e
Plenário;
III. formatar súmula das reuniões plenárias, câmaras, diretoria,
entre outras;
IV. elaborar encaminhamentos;
V. elaborar relatórios, formatar decisões e deliberações exaradas pelo órgão;
VI. promover a tramitação de documentos de acordo com os
procedimentos administrativos do Crea-SC, e manter organizado o acervo documental;
VII. propor ações e procedimentos com o objetivo de aprimorar
e qualificar o desempenho das funções e das atividades do
órgão; e
VIII. deferir, ad referendum das câmaras especializadas, processos
de registro e arquivar autos de infração já regularizados anteriormente ou com vícios de origem, desde que atendidas
todas as disposições legais e regulamentares do Confea.

3.1. PROVENIENTES DE REGISTRO:

» Registro de Profissionais (Art. 55 da lei 5194/66 e Res. nº 1007/03
do Confea) –  (CAPA AZUL)
» Registro de Pessoa Jurídica (art. 59 e 60 da Lei 5194/66 e Res.
336/89 do Confea) – (CAPA AMARELA)
3.2. PROVENIENTES DA FISCALIZAÇÃO – (CAPA VERDE)
Autos de Infração e Notificação – AIN:
Dispositivo Legal: Enquadramento e Penalidade:

» Exercício Ilegal (pessoa física e jurídica) (art. 6º da Lei 5194/66);
» Falta de ART (art. 1º da Lei 6496/77 e Resolução 425/98 do Confea);

» Falta de Registro (profissional e empresa) (arts. 55, 59 e 60 da Lei
5194/66);

» Falta de Responsável Técnico por Empresa (art. 6º da Lei 5194/66 e
art.17 da Res. 336/89 do Confea);
» Exorbitância de Atribuições (art. 6º da Lei 5194/66);
» Acobertamento (art. 6º da Lei 5194/66);
» Falta de Placa (art. 16 da Lei 5194/66);

3.3. PROVENIENTES DA ART - ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA – (CAPA ROSA)

» Atribuição (de acordo com as atribuições dos profissionais- ver fi-

cha resumo do profissional);
» Recuperação de ART (Res. 394/95 do Confea);
» Programa de Moradia Econômica (Instrução Normativa 18/93 do
18
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Crea/SC);

» Irregularidades nas ARTs;
» Outros.
3.4. PROVENIENTES DO INTERESSE DE PROFISSIONAIS
E DA SOCIEDADE – (CAPA ROSA)

» Consulta;
» Denúncia;
» Informação.

                                                                                                                                                  
3.5. PROVENIENTES DA ÉTICA –
(ANTIGOS CAPA ROSA, NOVOS CAPA LARANJA ou VERMELHA)

          Observação:

» Todos os processos são previamente instruídos pelo Departamento Técnico.

» A instrução é baseada na legislação vigente e nos procedimentos
já adotados pelas Câmaras Especializadas.

» Quando a documentação está de acordo com os padrões da Câmara, a instrução dos Assessores Técnicos sinaliza pelo deferimento.
» Quando a documentação não está de acordo com os procedimentos de aprovação da Câmara Especializada, ou há alguma particularidade no processo, os Assessores Técnicos instruem objetivamente para que a Câmara discuta e decida sobre o assunto.

           Deve ser analisada a conduta ética do profissional (Resoluções  
1002/2002 e 1004/2002).
3.6. PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO – (CAPA BRANCA)

» Registro e revisão de registro de Instituição de Ensino (Res.
1.018/2006);
» Cadastramento de Instituição de Ensino ( Res. 1.010/2005 – Anexo
III);
» Cadastramento de Curso ( Res. 1.010/2005 – Anexo III e Decisão
PL-0423/2005).
3.7. PROVENIENTES DE ENTIDADES DE CLASSE – (CAPA BRANCA)

» Registro e revisão de registro de Entidade de Classe ( Res.

1.018/2006);
» Registro de Entidade de Classe (Registro sem finalidade de representação no CREA).

20
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4.

RELATO DE PROCESSOS
4.1. PROVENIENTES DE REGISTRO

4.1.1. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA (art. 59 e 60 da Lei 5194/66 e Res.
336/89 do Confea) – (CAPA AMARELA)
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» Se o salário do profissional está de acordo com a Lei 4950-A/66;
» Vínculo empregatício (Carteira de Trabalho ou contrato de Presta»
»
»
»
»

ção de Serviços);
A carga horária do profissional (verificar se possui outras Responsabilidades Técnicas e se os horários são compatíveis);
Se os objetivos sociais da empresa são atividades de engenharia,
arquitetura ou agronomia;
Se as atribuições dos profissionais são compatíveis com os objetivos da empresa (§ 1º do art. 59 da Lei 5194/66 e art. 9º da Res.
336/89 do Confea);
Se o profissional reside em local que permita prestar assistência
técnica à empresa (Art. 6º da Resolução 336/89 do Confea);
Instrução do Departamento Técnico.

Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá deliberar por:

» Deferir (parcial ou total, de acordo com os objetivos sociais da em-

presa e os profissionais apresentados – em caso de deferimento
parcial lembrar de fazer as devidas restrições do objetivo social - §
único do art.13 da Res. 336/89 do Confea),  ou
» Indeferir, com justificativa  do motivo (parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou
Manual do Conselheiro | CREA-SC
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» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ou manifestação da fiscalização, da empresa ou do profissional.

4.1.2. REGISTRO DE PROFISSIONAIS (Art. 55 da Lei 5194/66 e Res.
1007/03 do Confea) – (CAPA AZUL)
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar a solicitação:

»
»
»
»

Se é registro de profissional diplomado no País;
Se é registro de profissional diplomado no Exterior;
Se é anotação/apostilamento de Curso;
Se é revisão de atribuição.

Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá deliberar por:

» Deferir a solicitação com base na legislação vigente,  ou
» Indeferir, com justificativa do motivo (o parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou

» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ao profissional ou manifestação da fiscalização.

4.2. PROVENIENTES DA FISCALIZAÇÃO
4.2.1. AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO - AIN (Resolução 1008/04)
– (CAPA VERDE)
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

»
»
»
»

24

Objeto do AIN;
Defesa do autuado;
Documentação de regularização quando houver;
Instrução do Departamento Técnico.
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Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá deliberar por:

»
»
»
»

Arquivar, ou
Manter a multa, ou
Reduzir a multa, ou
Solicitar providências, quando necessário, para esclarecimentos
de dúvidas ou manifestação da fiscalização.

Observação: Procurar seguir as ementas de relatos de processos de AINs
das Câmaras Especializadas, aprovado em 2005 (anexo).
4.3. PROVENIENTES DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – (CAPA ROSA)
4.3.1. ATRIBUIÇÃO
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» As atribuições do profissional na ficha resumo;
» Observar se a atividade anotada na ART/atestado estão de acordo
com as atribuições do profissional;
» Manifestação do profissional quando houver;
» Deliberação de outras Câmaras Especializadas quando houver;
» Instrução do Departamento Técnico.
Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá deliberar:

» Se o profissional ESTÁ EXORBITANDO (Parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou

» Se o profissional NÃO ESTÁ EXORBITANDO (Parecer deverá ser
fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou
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» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ao profissional, manifestação da fiscalização ou encaminhar para análise
de outra câmara especializada.

4.3.2. RECUPERAÇÃO DE ART (Resolução 394/95 do Confea)
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» OS DADOS DO PROFISSIONAL:
1. Verificar se   o profissional estava devidamente registrado no

Sistema no período de execução da obra/serviço, observando:
• se possuía registro ou visto no CREA/SC;
• se não possuía visto no CREAS/SC, mas possuía registro   no
CREA de origem, devendo ser  autuado por falta de visto, conforme Art. 6º, parágrafo 2º da Resolução 394/95 do Confea.

2. Verificar se o profissional estava devidamente vinculado à em-

presa executora, quando existir, durante o período de execução
da obra/serviço, através de ART de cargo/função. No caso de não
apresentar vínculo, solicitar que, primeiro, recupere o vínculo técnico com a empresa executora.

3. Verificar se o profissional possui atribuições para a(s) atividade(s)

anotada(s) na ART. No caso de apresentar dúvidas de atribuições,
consultar as Câmaras envolvidas na(s)  atividade(s) e modalidade.

» DADOS DA EMPRESA EXECUTORA, QUANDO EXISTIR:
1. Verificar se   a empresa executora estava devidamente registrada ou

possuía visto no CREA/SC no período de execução da obra/serviço;
Observação: Se a empresa não possuía registro no Crea de origem
nem visto em SC, o profissional só poderá recuperar acervo como
autônomo  (decisão de Coordenadores de Câmaras do Crea/SC).

2. Verificar se a empresa possuía registro aprovado para a atividade  

3. Verificar se os objetivos sociais da empresa são condizentes com
as atividades a recuperar.

» VERIFICAÇÃO DA(s) ART(s) E DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA:
1. Verificar se está sendo apresentado documento que  comprove a
real participação do profissional  na obra/serviço à época de sua
execução, conforme Art. 3º, alínea “c” da Res. 394/95 do Confea.
Neste caso não deve haver dúvidas quanto a autenticidade do
documento.

2. Verificar se está sendo apresentado documento que  comprove a

real participação da empresa executora, quando houver, na obra/
serviço, à época de sua execução. Neste caso, para obras públicas,
deve ser apresentado o termo de contrato (decisão de Coordenadores de Câmaras do Crea/SC).

3. Verificar se está sendo apresentado documento que  comprove a
conclusão da obra/serviço anotada na ART. Neste caso não deve
haver dúvidas quanto a autenticidade do documento.

4. Verificar se a ART está devidamente preenchida.
5. Verificar se a documentação apresentada comprova as atividades
e respectivos quantitativos anotados na ART, observando a descrição dessa no resumo do contrato e a codificação utilizada.

6. Verificar se a obra/serviço é objeto de subcontratação. Nes-

te caso, além das comprovações relacionadas acima, deve ser :
• Apresentado documento que expresse a anuência do proprietário da obra/serviço, para a sua subcontratação (integral
ou parcial) ou cópia do subcontrato e notas fiscais com recolhimento de impostos devidos (decisão de Coordenadores de
Câmaras Especializadas do CREA/SC);  
• Verificado no sistema de dados do CREA/SC, que o(s)
profissional(ais) da empresa detentora do contrato principal,
não anotou(aram) ART da(s) mesmas atividade(s) da obra/serviço, gerando possível duplicidade de acervo técnico.   

a recuperar.  
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• Se a obra/serviço foi executada anteriormente à Lei nº 6.496/77,
de 07/12/1977, não cabe autuação;
• Se existir algum convênio com o CREA/SC que reduza ou dispense a multa.

7. Verificar se a  aceitação da ART deve ser acompanhada de autuação por FALTA DE ART na época da execução da obra/serviço. Neste caso, observar:

Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá observar a instrução do Depto Técnico:

» Seguir a sugestão de DEFERIMENTO, pois a documentação encon-

tra-se em ordem, apresentando requisitos que permitam a aprovação do processo; ou
» Seguir a sugestão de INDEFERIMENTO, caso a documentação
apresente dados incompatíveis de aprovação, conforme motivo(s)
relacionado(s) pelo Depto Técnico, concordando com o relatório
ou repetindo esse; ou
» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ao profissional, manifestação da fiscalização ou encaminhar para análise
de outra câmara especializada: ou
» No caso de discordância com a sugestão de parecer do Depto Técnico, o Conselheiro relator deverá fundamentar o parecer conforme dispõe o art. 5º da Lei 9784/99).
4.3.3. PROGRAMA DE MORADIA ECONÔMICA (Instrução Normativa
18/93 do Crea/SC);
Da análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» A Instrução do Depto Técnico;
» Documento oficial que regulamenta o Programa de Moradia Econômica;
» ART em 4 vias devidamente preenchida e assinada;
» Projetos;
» Memorial Descritivo.
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Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá :

» Deferir a solicitação com base na legislação vigente;  ou
» Indeferir, com justificativa do motivo (o parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou

» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ou manifestação da fiscalização.

4.4. PROVENIENTES DO INTERESSE DE PROFISSIONAIS
E DA SOCIEDADE – (CAPA ROSA)

» CONSULTA;
» DENÚNCIA;
» INFORMAÇÃO.
Da Análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» Instrução do Departamento Técnico;
» Qual é a solicitação do processo (qual objeto da consulta ou denúncia);

» Documentação anexa.
Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá :

» Responder objetivamente à solicitação, mencionando sempre a
base legal pertinente (parecer deverá ser fundamentado: art. 5º
da Lei 9784/99).
4.5. PROVENIENTES DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO
4.5.1. CADASTRO DE CURSO - (CAPA BRANCA)
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Da Análise:
O Conselheiro relator deverá observar:

» Documentação anexa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Requerimento;
Informações sobre a finalidade e objetivos do Curso;
Informações sobre o perfil do profissional diplomado;
Currículo do Curso;
Programa das disciplinas (ementas) profissionalizantes com indicação da carga horária   (observar se a carga horária está de
acordo com a Decisão Plenária PL nº 1570/04 do Confea);
Ato de autorização do Curso expedido pelo órgão competente
e publicado no Diário Oficial;
Ato de reconhecimento do Curso expedido pelo órgão competente e publicado no Diário Oficial;
Corpo docente com a respectiva formação profissional e a disciplina que leciona;
Comprovação de registro/visto dos docentes no Crea/SC com
títulos profissionais reconhecidos pelo Sistema Confea/Creas.

» Instrução do Departamento Técnico.
Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá:

» Deferir, concedendo o título e as atribuições de acordo com a legislação vigente, ou

» Indeferir, com justificativa do motivo (o parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99), ou

» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas ou diligência da fiscalização.
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5.

OUTROS TIPOS DE PROCESSOS

5.1. REGISTRO/REVISÃO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO
(Resolução n° 1.018/06, do Confea)
Da análise:
O Conselheiro deverá observar:

» Documentação anexa:

Requerimento especificando:
• sua denominação e sua forma de organização acadêmica;
• denominação dos campus e/ou unidades fora da sede;
O requerimento deverá ser instruído com o original ou cópia 		
autenticada dos seguintes documentos:
• regimento ou estatuto, aprovado pelo órgão competente do sistema de ensino;
• ato  de  criação,  credenciamento ou recredenciamento da  instituição de ensino expedido pelo órgão oficial competente;
• ato de criação, de autorização, de reconhecimento ou de renovação de   reconhecimento de cada curso ministrado nas áreas
de formação profissional abrangidas pelo Sistema Confea/Crea,
expedido órgão competente do sistema de ensino e publicado
na Imprensa oficial; e
• relação  de  todos os  profissionais docentes, adimplentes  com
suas anuidades junto ao Crea, que ministrem disciplinas profissionalizantes de áreas de formação abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, acompanhada de cópia das respectivas ARTs de cargo
ou função da atividade de docência;
• no  caso  de  instituição  de  ensino  superior  vinculada a uma entidade mantenedora, deverá ser apresentado também, o ato constitutivo desta entidade, registrado na órgão oficial competente,
que ateste sua existência e capacidade jurídica de atuação.
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» Instrução do Departamento Técnico.
Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá:

» Deferir, de acordo com a  legislação vigente, ou
» Indeferir, com justificativa do motivo (o parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99);
» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas.
5.2. REGISTRO/REVISÃO DE ENTIDADE DE CLASSE
(Resolução n° 1.018/06, do Confea)
Da análise:
O Conselheiro deverá observar:

» Documentação anexa:

Requerimento instruído com o original ou cópia autenticada dos
seguintes documentos:
• ata da reunião de fundação, registrada em cartório;
• ata da eleição da atual diretoria, registrada em cartório;
• estatuto e  alterações  vigentes,  registrados  em  cartório (art.  
9º, inciso  III,  da  Res. 1.018/06, do Confea);
• comprovante de inscrição na Receita Federal;
• relação de sócios efetivos (art. 9º, inciso V, da Res. 1018/06, do
Confea);
• comprovantes do efetivo funcionamento da entidade (art. 9º,

» Instrução do Departamento Técnico.
Do Relatório e Voto:
O Conselheiro relator deverá:

» Deferir, de acordo com a  legislação vigente, ou
» Indeferir, com justificativa do motivo (o parecer deverá ser fundamentado: art. 5º da Lei 9784/99);
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» Solicitar providências para esclarecimentos de dúvidas.
5.3. PROCESSOS ÉTICOS (Resolução nº 1.004/02, do Confea)
Quando do protocolo de denúncias/representações, o Crea/SC
instaura um processo administrativo para apuração dos fatos. Estes processos normalmente possuem capa de cor laranja (os mais antigos ainda
possuem capa rosa).   
Da análise preliminar:
O Conselheiro deverá observar:

» Se há relação direta dos fatos relatados com o exercício da profissão dos profissionais do Sistema Confea/Creas;

» Se no exercício profissional existem indícios de falta ética (dispos-

tas no Código de Ética Profissional – Resolução n° 1002 do Confea);
» Em constatando que existem os indícios anteriormente deverá
encaminhar à Comissão de Ética Profissional de forma justificada
para que seja apurada a existência de infrações éticas em face das
provas preliminares nos autos anexadas;
» Em não entendendo que existam infringências ao Código de Ética, deverá ser promovido o arquivamento da denúncia/representação protocolada devidamente justificado com os elementos
dispostos nos autos;
» Poderá ainda o Conselheiro, caso não consiga formar um juízo de
convencimento para emitir um parecer, solicitar diligências pelo
Departamento de Fiscalização, elencando para tanto os quesitos
a serem respondidos pelos fiscais quando da consecução destas.
Realizada a diligência o processo retornará ao relator designado
para que analise os fatos que foram colhidos emitindo ao final um
parecer no sentido de atender aos tópicos anteriormente citados.
Do 1º Relatório e Voto da Câmara efetuado em face do Relatório encaminhado pela Comissão de Ética:
O Conselheiro relator deverá:
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» Analisar e relatar  o  processo  acompanhando  ou  não  o  parecer  
da  Comissão  de Ética, fundamentando-o de acordo com a legislação vigente (art. 5º da Lei 9784/99).
» Poderá ainda, caso não consiga formar um juízo de convencimento para emitir um parecer, solicitar diligências pelo Departamento
de Fiscalização, elencando para tanto os quesitos a serem respondidos pelos fiscais quando da consecução destas. Realizada a diligência o processo retornará ao relator designado para que analise
os fatos que foram colhidos emitindo ao final um parecer.

  
Do 2º Relatório e Voto da Câmara:
O Conselheiro relator deverá:

» Analisar e relatar o processo ratificando ou não o parecer anterior

da Câmara, fundamentando de acordo com a legislação vigente
(art. 5º da Lei 9784/99 ).

Do Relatório e Voto do Plenário:
O Conselheiro relator deverá:

» Analisar o parecer emitido pelas Câmaras Especializadas, o recurso

interposto pelo profissional denunciado/representado e as contra
razões apresentadas pelo denunciante/representante quando
houver e vice-versa ressaltando-se a necessidade da fundamentação de acordo com a legislação vigente (art. 5º da Lei 9784/99).

6.

ANEXOS

6.1. EMENTAS DE RELATO DE PROCESSOS:
A) EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO - LEIGO

» Legislação: Infringência ao Art. 6º - alínea “A” da Lei nº 5.194/66 do
Confea.

A1) Com regularização de projeto e execução - Profissional Contratado Anteriormente ao AIN

» Situação: O autuado por executar a obra de sua propriedade sem

a participação de profissional devidamente habilitado, apresenta
em sua defesa profissional(is) contratado(s) anteriormente a data
do recebimento do AIN, comprovando a regularização da obra.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
A2) Sem regularização de projeto e execução - Sem Profissional

» Situação: O autuado, tendo executado a obra de sua propriedade

sem a participação de profissional devidamente habilitado, não
apresenta em sua defesa documentos que comprovem a contratação de profissional para responder tecnicamente pelos serviços
» Parecer: Pela manutenção da autuação com aplicação da multa
em seu valor integral.
A3) Com regularização de projeto sem regularização da execução Sem Profissional Contratado para execução

» Situação: O autuado, executou a obra de sua propriedade com
34
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o(s) projeto(s) necessário(s) elaborado(s) por profissional(is)
habilitado(s), porém não havia responsável técnico pela execução
dos serviços.
» Parecer: Pela manutenção da autuação com aplicação da multa
em seu valor integral.
A4) Com regularização de projeto e execução - Com Profissional Contratado Posteriormente ao AIN

» Situação: O autuado, tendo executado a obra de sua propriedade

sem a participação de profissional devidamente habilitado, apresenta em sua defesa profissional contratado posteriormente a data
do recebimento do AIN, comprovando a regularização da obra.

A4.1 Projeto e execução de edificações
A4.1.1: A regularização efetuou-se no prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área menor
ou igual a 70 m2.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
A4.1.2: A regularização efetuou-se no prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área maior que 70 m2
e menor ou igual a 120 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor mínimo.
A4.1.3: A regularização efetuou-se no prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área maior que 120 m2
e menor ou igual a 180 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
A4.1.4: A regularização efetuou-se no prazo de 30 (trinta) dias após
a data do recebimento do AIN e a obra possui área superior a 180 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
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A4.1.5: A regularização efetuou-se após o prazo de 30 (trinta) dias
posterior a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
A4.2 Outros serviços
A4.2.1: A regularização efetuou-se no prazo menor ou igual a 15
(quinze) dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor mínimo.
A4.2.2: A regularização efetuou-se no prazo de 16 a 30 (trinta)
dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
A4.2.3: A regularização efetuou-se em prazo superior a 30 (trinta)
dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
B) FALTA DE ART

» Legislação: Infringência ao Art. 1º da Lei nº 6.496/77 e Resolução
nº 1025/09 do Confea.

B1) ART Anterior a Autuação

» Situação: O autuado apresenta ART(s) relativa(s) ao(s) serviço(s),
objeto(s) da autuação, recolhida(s) anteriormente ao recebimento
do AIN.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
B2) ART de Outro(s) Profissional(is)

» Situação: O notificado apresenta ART(s) relativa(s) ao(s) serviço(s),

objeto(s) da autuação, procedida(s) por outro(s) profissional(is),
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comprovando a regularização.

» Parecer: Pelo cancelamento da multa e arquivamento do processo.
B3) ART Posterior a Autuação

» Situação Geral: O autuado não procedeu o recolhimento da(s)

ART(s) em tempo devido. Quando da fiscalização, a obra já havia
iniciado.

B3.1 Projeto e execução de edificações
B3.1.1: A regularização efetuou-se   no   prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área menor que 70 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor mínimo.
B3.1.2: A regularização efetuou-se  no  prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área maior que 70 m2
e menor ou igual a 120 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do
valor da multa.
B3.1.3: A regularização efetuou-se   no   prazo de 30 (trinta) dias
após a data do recebimento do AIN e a obra possui área maior que 120 m2.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
B3.1.4: A regularização efetuou-se  em  prazo superior a 30 (trinta) dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
B3.2 Outros serviços
B3.2.1: A regularização efetuou-se  no  prazo de até 15 (quinze)
dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor mínimo.
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B3.2.2: A regularização efetuou-se no  prazo de 16 (dezesseis) a
30 (trinta) dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do
valor da multa.
B3.2.3: A regularização efetuou-se em  prazo superior a 30 (trinta)
dias após a data do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor integral.
OBSERVAÇÃO: a regularização se efetiva na data de ENTRADA da ART.
C) FALTA DE PLACA

» Legislação: Infringência ao Art. 16 da Lei nº 5.194/66 do Confea.
C1) Com Manifestação sobre a Falta e Regularização

» Situação: O autuado apresenta manifestação sobre a falta que

originou a infração e declara ter regularizado a situação, comprovando com fotografia datada da placa no local da obra, no prazo
de até 15 dias do recebimento do AIN.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
C2) Com Manifestação sobre a Falta e Regularização

» Situação: O autuado apresenta manifestação sobre a falta que

originou a infração e declara ter regularizado a situação, comprovando com fotografia da placa no local da obra, no prazo maior
que 15 dias e até 30 dias do recebimento do AIN.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
C3) Com Manifestação sobre a Falta e Sem Regularização

» Situação: O autuado apresenta manifestação sobre a falta que
originou a infração, porém não declara ter regularizado a infração,
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sendo ainda, habitual descumpridor desta exigência legal.

» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa no
valor máximo.

D) FALTA DE REGISTRO DE PROFISSIONAL

» Legislação: Infringência aos Art. 13, 14 e 55 da Lei n.º 5.194/66.
D1) Com Registro Anterior a data da Autuação

» Situação: O(a) autuado (a), tendo prestado serviço(s) e/ou executado obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia,
em sua defesa comprova estar devidamente registrado(a) neste
Conselho, anteriormente ao recebimento do AIN.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
D2) Sem Registro

» Situação: O(a) autuado (a), prestou serviço(s) e/ou executado

obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia, sem
possuir registro regulamentar neste Conselho. Apresentou manifestação, sem contudo, comprovar a regularização.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa em
valor integral.
D3) Com Registro Posterior a data da Autuação

» Situação: O(a) autuado(a), tendo prestado serviço(s) e/ou execu-

tado obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia,
em sua defesa comprova que efetuou o devido registro neste
Conselho.

D3.1: a regularização efetuou-se no prazo de 30 dias após o recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com redução da multa ao seu
valor mínimo.
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D3.2: a regularização efetuou-se após o prazo de 30 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
D3.3: a regularização efetuou-se após o prazo de 60 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.
E) FALTA DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

» Legislação: Infringência aos Art. 59 e 60 da Lei n.º 5.194/66.
E1) Com Registro Anterior a data da Autuação

» Situação: O(a) autuado (a), tendo prestado serviço(s) e/ou executado obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia,
em sua defesa comprova estar devidamente registrado(a) neste
Conselho, anteriormente ao recebimento do AIN.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
E2) Sem Registro

» Situação: O(a) autuado (a), prestou serviço(s) e/ou executado

obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia, sem
possuir registro regulamentar neste Conselho. Apresentou manifestação, sem contudo, comprovar a regularização.
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação da multa em
valor integral.
E3) Com Registro Posterior a data da Autuação

» Situação: O(a) autuado(a), tendo prestado serviço(s) e/ou executado obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia,
em sua defesa comprova que efetuou o devido registro neste
Conselho.

Manual do Conselheiro | CREA-SC

41

E3.1: a regularização efetuou-se no prazo de 30 dias após o recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com redução da multa ao seu
valor mínimo.
E3.2: a regularização efetuou-se após o prazo de 30 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
E3.3:  a regularização efetuou-se após o prazo de 60 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.
F) EXERCÍCIO ILEGAL DE EMPRESA PRESTADORA/EXECUTORA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA (OBRA CLANDESTINA PESSOA JURÍDICA)

» Legislação: Infringência ao Art. 6º alínea “E” da Lei nº 5.194/66 do
Confea.

F1) Empresa Habilitada Anteriormente à Autuação

» Situação: A autuada, tendo prestado serviço(s) e/ou executado

obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia, em
sua defesa comprova estar habilitada perante este Conselho, anteriormente ao recebimento do AIN.
» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do processo.
F2) Empresa Sem Habilitação

» Situação: A autuada, tendo prestado serviço(s) e/ou executado

obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia, apresenta defesa, sem contudo comprovar a sua regularização perante este Conselho.
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.
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F3) Empresa Habilitada Posteriormente à Autuação

» Situação: A autuada, tendo prestado serviço(s) e/ou executado

obra(s) em atividade(s) ligada(s) ao exercício da engenharia, apresenta em sua defesa, a comprovação de habilitação perante este
Conselho.

F3.1: a regularização efetuou-se no prazo de 30 dias após o recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com redução da multa ao seu
valor mínimo.
F3.2: a regularização efetuou-se após o prazo de 30 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
F3.3: a regularização efetuou-se após o prazo de 60 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.
OBSERVAÇÃO: a regularização se efetiva na data de aprovação do
processo pela Câmara Especializada.
G) FALTA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO POR EMPRESA

» Legislação: Infringência ao Art. 17 da Resolução n.º 336/89 do
Confea.

G1) Empresa Com Responsável Técnico Anotado Anteriormente à Autuação

» Situação: A autuada, após ser constatado a situação irregular de
seu(s) responsável(is) técnico(s), apresenta defesa com comprovação da anotação realizada anteriormente ao recebimento do AIN.
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» Parecer: Pelo cancelamento da autuação e arquivamento do pro-

cesso.
G2) Empresa Sem Responsável Técnico Anotado

6.2. TABELA DE VALORES DE MULTAS:

» Situação: A autuada, após ser constatado a situação irregular de

seu(s) responsável(is) técnico(s), apresenta defesa sem regularizar
a falta, objeto da autuação.
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.

MULTAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 518/10 DO CONFEA
INFRAÇÃO
CAPITULAÇÃO
Art. 1º da Lei 6.496/77 c/ Res. 425 do Confea

Falta ART
Art. 3º da Lei 4.950/66 c/Res. 397/95 do Confea

Salário Mínimo Profissional

G3) Empresa Com Responsável Técnico Anotado Posteriormente à
Autuação

» Situação: A autuada, após ser constatado a situação irregular de

seu(s) responsável(is) técnico(s), apresenta defesa com comprovação da regularização da falta, objeto da autuação.

G3.1: a regularização efetuou-se no prazo de 30 dias após o recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com redução da multa ao seu
valor mínimo.

Art. 16 da Lei 5.194/66 c/ Res. 407 do Confea

Art. 3º item "A" da Res. 518 de
2010 do CONFEA

Falta PLACA

MULTA de R$ 37 a R$ 113,00

Art. 18 da Lei 5.194/66 c/ Res. 384 do Confea

Alteração Projeto sem autorização
Art. 67 da Lei 5.194/66 c/ Res. 384 do Confea

Falta Pagamento de Anuidade
Art. 6 letra "B" Lei 5.194/66.

Exorbitância
Art. 13, 14 e 55 da Lei 5.194/66.

Art. 3º item "B" da Res. 518 de
2010 do CONFEA

Falta de Registro Pessoa Física

MULTA de R$ 84 a R$ 180,00

Parágrafo Único do art. 64 da Lei 5.194/66.

Registro Cancelado Pessoa Física/Jurídica
Art. 59 e 60 da Lei 5.194/66

Falta Registro Pessoa Jurídica

G3.2: a regularização efetuou-se após o prazo de 30 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção da autuação e aplicação de 50% do valor da multa.
G3.3: a regularização efetuou-se após o prazo de 60 dias de recebimento do AIN:
» Parecer: Pela manutenção do AIN com aplicação da multa em seu
valor integral.

Art. 6º alínea "A" da Lei 5.194/66
Art. 6º alínea "C" da Lei 5.194/66

Acobertamento
Art. 6º alínea "D" da Lei 5.194/66

Profissional Suspenso e continua
trabalhando

Art. 3º item "D" da Res. 518 de
2010 do CONFEA

MULTA de R$ 509,50 a
R$ 844,00

Art. 6 alínea "E"da Lei 5.194/66

Exercício Ilegal da Profissão Pessoa Jurídica
Art. 6º alínea "A" da Lei 5.194/66

Obra Clandestina Pessoa Jurídica
Falta Responsável Técnico
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MULTA de R$ 250,50 a
R$ 509,50

Obra Clandestina Pessoa Física

Art. 17 e item I da Res. 336/89 do CONFEA
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Art. 3º item "C" da Res. 518 de
2010 do CONFEA

Art. 3º item "E" da Res. 518 de
2010 do CONFEA

MULTA de R$ 844,00 a
R$ 4.240,00
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6.3. MODELOS DE PARECERES
(ou Relatório e Voto Fundamentado – Res. nº 1003/2002 do Confea):
INSTRUÇÃO SOBRE A CONFECÇÃO DE UM PARECER
EM PROCESSO ADMINISTRATIVO
1) Qual o conceito de “parecer” a ser emitido por um Conselheiro?
PEDRO NUNES afirma que o parecer “ ... Opinião de técnico, relativamente ao caso, ou assunto de sua especialidade” que alguém no momento em que está exercendo uma função pública “...emite sobre determinada
questão de direito ou de fato, submetida a seu juízo...”
2) Por que o parecer precisa ser fundamentado ou motivado?
Porque, em primeiro lugar, o Administrado ou o Profissional ou os
representantes das Pessoas Jurídicas, necessitam que as decisões tomadas
pelos órgãos públicos tenham elementos suficientes que demonstrem a
necessidade de cumprimento de uma obrigação ou que justifiquem uma
negativa a um requerimento.
3) Qual a legislação que obriga ao emissor de um parecer a fundamentá-lo?
A Lei nº 9.784 de 1999, que “Regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal”  e que estabelece em seu art. 50
o seguinte:  
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I.
neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II. imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III. decidam processos administrativos de concurso ou seleção
pública;
IV. dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V. decidam recursos administrativos;
46
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VI. decorram de reexame de ofício;
VII. deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou
discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais;
VIII. importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação
de ato administrativo.”
§ 1º - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato....” (destaquei)
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO PARECER NOS PROCESSOS
DE SINDICÂNCIA QUE RETORNARAM DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL OU QUALQUER OUTRO PROCESSO ADMINISTRATIVO
1) Um relatório – nele deverá constar o nome da (s) partes e o  resumo dos acontecimentos até aquele instante em que o processo estiver
sendo analisado;
2) A fundamentação – neste momento o parecerista irá descrever
quais os fatos descritos no relatório que levaram ao convencimento de que
houve a conduta irregular daquela parte nominada, citando os ato, e direitos (leis, resoluções, instruções) aliados aliados à jurisprudência e doutrina,
que o levaram a chegar à conclusão do cometimento desta infração.
3) A conclusão – indica a opinião final a respeito do fato, ou a penalidade aplicada bem como a legislação que a ampara. Neste momento,
para o agravamento da penalidade aplicada ou para sua atenuação, devese levar em conta a ficha de antecedentes administrativa (nos casos de
auto de infração) e ficha de antecedentes éticos (nos casos de processos
éticos), devendo ser citado expressamente esta constatação com inclusive
o número do processo antecedente, o qual, para figurar nesta condição,  
não deve ter sido transitado em julgado há mais de cinco anos.
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MODELO DE PARECER A SER ELABORADO QUANDO DA ANÁLISE
DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NAS CÂMARAS,
COMISSÕES E PLENÁRIO
Número do Processo – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representado - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RELATO DOS FATOS CONSTANTES NOS AUTOS
O processo tem início com a determinação da Câmara Especializada de Engenharia Civil de ser instaurado um “processo ético” contra o profissional BIN LADEN DA SILVA, em parecer disposto na fl. 69 do processo
de registro da empresa EEUU IRAQUE CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, empresa
com sede e Registro no Estado do Rio de Janeiro.
Resumindo os autos, a empresa requereu seu registro neste Conselho em 22/02/2001 (fl. 68), oportunidade em que indicou como responsável técnico o engenheiro representado.
Apresentou a documentação necessária e o profissional referenciado anotou a ART de cargo e função nº 1781460-6, indicando neste documento que residia no Balneário Itapema, 594 – al. 7 no Bairro Itapema,
município de Itapoá.
Na fl. 06, observa-se que a empresa esclarece em 28 de março de
2001, como deverão ser prestados os serviços pelo profissional, oportunidade menciona que está no aguardo da liberação do registro.
Foi efetuada uma diligência para verificar se o profissional residia
no local citado na ART anteriormente citada (fl. 04).
Esta mencionou que “...informo que a fiscalização localizou a rua,
porém não localizou o imóvel de propriedade de Mahatma Ganhdi, sendo
que no local, conforme informações obtidas pelos vizinhos, desconhecem o
referido proprietário. Informo ainda, que na próxima fiscalização no Município de Itapoá, a fiscalização fará nova tentativa na localização do imóvel...”
Esta diligência originou por parte da Câmara Especializada de Engenharia Civil, o seguinte parecer:
“...Tendo em vista relatório da fiscalização solicitar o cancelamento
do registro da empresa. Solicitar abertura de processo ético contra o profissional BIN LADEN DA SILVA por possível infringência 2º, 6º, 7º e 9º.” (fl. 01)
48

Manual do Conselheiro | CREA-SC

ferido.

A ART nº 00112211  de cargo encontra-se anexada na fl. 13.
O registro da empresa, no banco de dados se encontra como inde-

Enviado o processo para a Comissão de Ética constituída em 2001,
esta devolveu o processo ao então Departamento de Apoio à Fiscalização,
para que fosse enviada correspondência ao profissional uma vez que o AR
de fl. 70, que acompanhou o ofício cientificador do envio do processo a
este órgão instrutório não possuía qualquer assinatura.
O Departamento cumpriu o novo envio de ofício (fl. 73), tendo o
AR (fl. 74) retornado e assinado por outra pessoa.
O processo foi analisado e colhidos os depoimentos das partes,
bem como do fiscal que realizou a diligência solicitada.
A Comissão de Ética após a instrução realizada sugeriu o arquivamento do processo em face dos vícios formais nele existentes.
Estes os fatos a relatar.
FUNDAMENTAÇÃO DO PARECER

Ao serem analisadas as disposições constantes nos autos e a instrução efetuada, constata-se que esta Câmara, quando do encaminhamento do processo à Comissão de Ética Profissional, limitou-se a concluir
que o profissional poderia ter falsificado ou tentando enganar seus membros com declarações que não traduziam a realidade.
Esta situação está disposta quando nas fls. xx,  que foi emitido o seguine
parecer:
“...Tendo em vista relatório da fiscalização solicitar o cancelamento
do registro da empresa. Solicitar abertura de processo ético contra o profissional BIN LADEN DA SILVA por possível infringência 2º, 6º, 7º e 9º.”
Vejamos, o relatório da fiscalização menciona expressamente
que:
“...informo que a fiscalização localizou a rua, porém não localizou o
imóvel de propriedade de Mahatma Ghandi, sendo que no local, conforme informações obtidas pelos vizinhos, desconhecem o referido proprietário. Informo ainda, que na próxima fiscalização no Município de Itapoá, a fiscalização
fará nova tentativa na localização do imóvel...”
Observa-se que a diligência não foi completada, fato inclusive
disposto pelo próprio fiscal. Este era um fato mais do que suficiente para
demonstrar a inconsistência da instauração de uma sindicância contra o
profissional BIN LADEN DA SILVA.
Manual do Conselheiro | CREA-SC
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Outro fato importante a ser analisado é o de que, não é através
do endereço que se verifica se o profissional realmente está promovendo
a assistência técnica à obra ou serviço a ser realizado. A diligência deveria
ser efetuada no local onde estes serviços estavam sendo realizados.
Ante o exposto, procede a sugestão da Comissão de Ética quanto
ao arquivamento do processo.
CONCLUSÃO
Ante o disposto acima, conclui-se que não havia elementos suficientes para suspeitar da incursão do profissional nas disposições constantes no Código de Ética (Resolução nº 205 do CONFEA) como mencionado
na decisão de fls.xxx. Não foram apresentados documentos que demonstrassem qualquer infração regulamentar ou legal.
Conclui-se que, em não tendo sido caracterizada qualquer infração cometida pelo profissional Bin Laden da Silva, deve esta Câmara
promover o arquivamento dos presentes autos, acatando a sugestão da
Comissão de Ética Profissional.
Florianópolis, 20 de janeiro de 2010
Eng. Civil JACQUES CHIRAC
Membro Relator da Câmara Especializada de Engenharia Civil do  Crea
Eng. Agr. VLADÍMIR VLADÍMIROVITCH PUTIN
Coordenador de Câmara/Comissões/Secretário de Plenário

MODELO DE RELATÓRIO E VOTO FUNDAMENTADO DE PROCESSO
Processo de Cadastro de Curso nº 9-x5x5x5x5x-0
Origem:  CEEC -  Câmara Especializada de Engenharia Civil
Assunto: Requerimento de Cadastro de Curso
Interessado: Centro de Educação Tecnológica  XYZK
Relator: Eng. Florestal FFFF FFFF
RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de cadastro do curso de Tecnologia em
Construção de Edifícios oferecido pelo Centro  de Educação Tecnológica
XYZK no município de Florianópolis/SC.
O histórico dos fatos foi apresentados nos seguintes termos:

» Em 17 de dezembro de 2007 a instituição de ensino apresentou
requerimento de cadastro do curso (fl. 1).

» Em janeiro de 2008 o CREA-SC solicita esclarecimentos a respeito
»
»
»
»

da documentação.
Em abril de 2008 o CETXYZK responde a notificação.
Em dezembro de 2008 o CREA-SC solicita nova documentação
sendo atendido no mesmo mês.
Em junho de 2009 a instituição de ensino encaminha toda a documentação exigida.
Por fim, em 13 de novembro de 2009 a Câmara Especializada de
Engenharia Civil decidiu pela aprovação do cadastro do curso,
concedendo aos egressos o título de Tecnólogo em Construção
Civil - Edificações (fl. 242).
VOTO

Concordo com a Decisão exarada pela Câmara Especializada de
Engenharia Civil (fl. 242) e, considerando o funcionamento do curso autorizado pela Resolução nº xxx/ CD/03 do Conselho Diretor do CETXYZK
(fl. 168); considerando a solicitação de reconhecimento do curso, através

50

Manual do Conselheiro | CREA-SC

Manual do Conselheiro | CREA-SC

51

do sistema E-MEC, sob o nº x2x2x4x5x6 (fl. 154); considerando o disposto
na Decisão Plenária nº PL-0153/2009, do CONFEA, que dispõe sobre o cadastramento de cursos reconhecidos de acordo com a Portaria Normativa
– MEC nº 40, de 2007 (fls. 234/235); considerando o currículo e a carga
horária de 2.800 hs; considerando que todo o corpo docente que ministra
disciplinas profissionalizantes estão devidamente registrados no CREA-SC
e possuem ART de cargo e função, VOTO no sentido de que Plenário deste
Conselho decida:
Aprovar o cadastramento do curso de Tecnologia em Construção
de Edifícios, oferecido pelo Centro de Educação Tecnológica XYZK no município de Florianópolis/SC, concedendo aos seus egressos o título profissional de TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES (Código
112-01-01) e as atribuições constantes dos artigos 3º e 4º da Resolução nº
313, de 1986, do CONFEA.
Florianópolis/SC, xxxx.
Eng. Florestal FFFF FFFF
Conselheiro Relator
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MODELO DE DECISÃO DE CÂMARA ELABORADO A PARTIR DO RELATO E VOTO FUNDAMENTADO DO CONSELHEIRO E RESPECTIVO
JULGAMENTO DA CÂMARA ESPECIALIZADA
Reunião: Reunião Ordinária nº xxx
Decisão: CEEC/SC nº xx/20xx
Referência: Processo de Infração nº 999999-8
Interessado: Pppp Pppp Ltda.
Ementa: Processo de Infração nº 999999-8. Resolução nº 1.008/2004. Regularidade do Processo de Infração. Manutenção da Multa.
DECISÃO
A Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA-SC, reunida
em Florianópolis/SC no dia 12 de novembro de 20xx, apreciando o relatório
e voto fundamentado do Conselheiro, Engº Civil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
que trata  da defesa interposta ao CREA-SC pela empresa PPPP PPPP LTDA.
autuada por este Conselho mediante o auto de infração nº 999999-8, lavrado em 7 de junho de 2010, por infração ao artigo 6º, alínea “a” da Lei
nº 5.194, de 1966, considerando que não procede a alegação da empresa
autuada, referente a ausência de notificação prévia, tendo em vista que
o CREA-SC ofereceu a oportunidade de regularização da infração sem a
imposição da multa ao cumprir o artigo 7º da Resolução nº 1.008/2004
conforme verifica-se nos autos do processo onde resta compravado que a
empresa foi devidamente notificada, através da Notificação nº x5x5x5x55, de 9 de abril de 20xx e aviso de recebimento (AR) dos CORREIOS comprovando o recebimento em 14 de abril de 20xx e, igualmente, autuada na
forma regular por intermédio do auto de infração nº 999999-8, recebido
pela autuada em 11 de junho de 20xx, conforme demonstra o aviso de
recebimento (AR); considerando a defesa apresentada pela empresa autuada não contém informações precisas sobre as atividades realizadas por
terceiros na execução dos projetos da obra de sua propriedade; considerando que no momento da lavratura do auto de infração nº 999999-8 não
havia profissional legalmente habilitado responsável pela execução da
obra; considerando que em consulta ao Sistema Informatizado do CREASC, verifica-se o registro neste Conselho somente das ARTs nº 9x9x9xx-4
e 8x8x8xx-9, ambas com data posterior a lavratura do auto de infração;
considerando que tanto a empresa KKKK Construções Ltda. como as deManual do Conselheiro | CREA-SC

53

mais pessoas mencionadas na defesa somente se responsabilizaram por
parte da execução da obra; considerando que até a presente data continuam pendentes as Anotações de Responsabilidade Técnica pela execução
do projeto elétrico, de climatização, de estrutura metálica e de telefonia;  
considerando que o processo de infração está de acordo com o que estabelece a Resolução nº 1.008, de 9 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos
de infração e aplicação de penalidades, DECIDIU, por unanimidade: manter o auto de infração nº 999999-4 por infração à alínea “a” do art. 6º da Lei
nº 5.194, de 1966 e a multa aplicada em seu valor integral. Coordenou a
sessão o Eng. Civ. YYYY YYYY. Votaram os senhores Conselheiros: .-.-.-.-.-.-..-.-..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.--..-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.Cientifique-se e cumpra-se.

Florianópolis, 12 de novembro de 20xx.
Eng. Civil YYYY YYYY
Coordenador CEEC SC

6.4. CRIAÇÃO DE NOVOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Sempre que uma Câmara/Comissão/Grupo de Trabalho sugerir a
criação de novo procedimento operacional, deverá seguir o Procedimento Operacional Padrão.
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
1. OBJETIVO
Orientar as Câmaras Especializadas e Departamentos do Crea-SC
quanto a proposta  de criação de um novo procedimento operacional.
2. CAMPO DE APLICAÇÃO
Aplica-se às Câmaras Especializadas e Departamentos do Crea-SC.
3. REFERÊNCIAS
Resolução 1000/2002 do Confea.
4. PRINCIPAIS PASSOS
4.1 – Interessado elabora proposta que deve conter:
Fundamentação Legal:
A fundamentação legal objetiva elencar toda legislação que ampara a criação  do procedimento de fiscalização/administrativo proposto.
Exposição de Motivos:
A exposição de motivos objetiva caracterizar a conveniência e/ou
a necessidade de adoção do normativo proposto, facilitando seu entendimento quando da apreciação nas instâncias em que deve tramitar.
Na elaboração da exposição de motivos, os quesitos básicos a
serem apresentados, dentre outros, são:
» Enumeração das razões que determinaram a iniciativa;
» Apresentação da situação atual que a proposta pretende modificar;
» Informação acerca da repercussão da proposta no âmbito do Sistema Confea/Crea;
» Explicação de por que o normativo proposto é o mais adequado
para alcançar os objetivos pretendidos;
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» Relação da legislação que será afetada pelo normativo proposto,

quando couber;
» Observância, na proposta, de atendimento aos princípios legais;
» Apresentação da fonte de recurso, bem como da forma de controle, quando a aplicação da proposta implicar despesas significativas.
» Conteúdo da proposta:
O conteúdo da proposta deve esclarecer quais os procedimento
de fiscalização/administrativo se deseja implantar ou alterar.
4.2 - O interessado deve seguir a Articulação e a Técnica Redacional conforme disposto nos artigos 7º e 8º da Resolução 1.000/2002 do
Confea:
4.3 – A proposta deve ser protocolada para o departamento técnico a fim de ser analisada tecnicamente.

»
»
»
»

RECURSOS NECESSÁRIOS
De acordo com o conteúdo da proposta, avaliar:
Número de pessoas necessárias (com conhecimentos de direito,
engenharia, informática, etc) para operacionalização/aplicação/
execução;
Necessidade de adequação no SIC;
Necessidade de computadores, impressoras, telefone, demais
equipamentos;
Necessidade de adequação no orçamento do Crea-SC;

EXEMPLO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Considerando que os CREAs têm como objetivo principal a defesa
da sociedade, procurando assegurar o uso adequado do conhecimento e
da tecnologia;
Considerando que cabe aos Conselhos Regionais organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela Lei nº 5.194,
de 24 de dezembro de 1.966;
Considerando a preocupação do CREA/SC em melhorar a atuação
da Fiscalização dos serviços técnicos realizados no âmbito de sua jurisdição, especialmente.........
Considerando o disposto na Lei/Decreto/Resolução/Decisão Normativa nº
...., de ........;
56

Manual do Conselheiro | CREA-SC

Considerando o parecer nº DJU-....../20....., do Departamento Jurídico do
Crea-SC;
EXEMPLO DE EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS:
Justificamos a criação do procedimento de fiscalização/administrativo que dispõe sobre ..........., visando:
a) Atender ao anseio de profissionais e empresas prestadoras de
serviços nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
em (anotar a responsabilidade sobre suas obras e serviços);
b) À atuação da Fiscalização no (acompanhamento do registro
das responsabilidades sobre obras e serviços);
c) Atender a atual dificuldade do CREA/SC em ...........;
d) Normatizar os procedimentos para (fiscalização de obras e
serviços objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica das
diversas atividades inerentes ao exercício da profissão de Engenharia, Arquitetura, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia), vez que até então, .........;
e) Resguardar a sociedade dos riscos oriundos de serviços técnicos executados sem o devido conhecimento, bem como, sem
a devida Anotação da Responsabilidade Técnica;
f) Possibilitar a constante atualização, através das Câmaras Especializadas, das atividades  desenvolvidas por profissionais e
empresas, inseridas como serviços de .......;
g) Atender aos preceitos legais, previstos na Lei/Decreto/Resolução/Decisão Normativa nº ....., de ............;
h) Normatizar os procedimentos relativos a ................;
i) Aplicar os procedimentos relativos a .................., bem como
controlar a sua aplicação, através da estrutura existente, disponível nos Departamentos de (Fiscalização, ART e Informática), sem implicar em despesas significativas para o Conselho.

»
»
»
»

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA:
Criação de novos códigos de ART, atrelados a atribuições;
Estabelecimento de novos procedimentos de fiscalização;
Estabelecimento de “quem pode fazer” e “o que pode fazer” quando envolver atividade de diversas modalidades profissionais;
Etc.
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6.5. INFORMAÇÕES ÚTEIS

6.5.1. MANUAIS DE FISCALIZAÇÃO:
Os manuais de fiscalização das diferentes categorias e/ou modalidades profissionais encontram-se disponíveis no site do Crea-SC: http://
www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=guia-manuais-formularios,
item 13.
6.5.2. MANUAL DE ART:
O manual de procedimentos de ART do Crea-SC encontra-se
disponível no site do Crea-SC: http://www.crea-sc.org.br/portal/index.
php?cmd=guia-manuais-formularios, item 05.
6.5.3. LISTA DE CONTATOS NO CREA-SC:
Superintendência
Superintendente: Eng. Civ. LUIZ HENRIQUE PELLEGRINI
pellegrini@crea-sc.org.br
Secretaria da Presidência
Secretária: LUCIANA ELIZA LUCIANO
luciana@crea-sc.org.br
Secretaria Executiva do Gabinete da Presidência - SECEX
Coordenadora: LÉIA MARTINS
leia@crea-sc.org.br
Assessoria de Convênios e Relações Institucionais - ACRI
Assessor: Eng. Eletric. CLAUDE PASTEUR DE ANDRADE FARIA
convenio@crea-sc.org.br
Assessoria de Capacitação Profissional - ACP
Assessor: Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN
ari@crea-sc.org.br
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Assessoria de Imprensa e Comunicação - AICOM
Coordenadora: Jorn. CLÁUDIA RENATA DE OLIVEIRA
claudia@crea-sc.org.br
Jorn. PATRÍCIA BALSINI FRANCALACCI
comunicacao@crea-sc.org.br
Assessoria de Planejamento e Gestão - APG
Assessor: Analista Sist. SERGIO MATOS MARTINS
sergio@crea-sc.org.br
Ouvidoria
Ouvidor: Eng. Eletric. CLAUDE PASTEUR DE ANDRADE FARIA
claude@crea-sc.org.br
Departamento de Administração - DA
Gerente: Cont. LIANE CRISTINE SALOMONS BERNARDI
lianecs@crea-sc.org.br
Departamento de Atendimento - DAT
Gerente: Bibl. CARLOS ALBERTO PINHEIRO
pinheiro@crea-sc.org.br
Departamento Financeiro - DF
Gerente: Cont. IVAN GABRIEL COUTINHO
gabriel@crea-sc.org.br
Departamento de Fiscalização - DFIS
Gerente: Eng. Civ. PAULO RUARO
ruaro@crea-sc.org.br
Departamento Jurídico - DJU
Assessor Jurídico: Adv. LINCOLN DE PAULA
lincoln@crea-sc.org.br
Departamento de Recursos Humanos - DRH
Gerente: Adm. ELAINE VIANA DA SILVA
viana@crea-sc.org.br
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Departamento de Registro e Processos - DRP
Gerente: Eng. Eletric. LEÔNIDAS CARLOS MARTINS
leonidas@crea-sc.org.br
ART e acervo Técnico: art@crea-sc.org.br
Pessoa Física: registroprofissional@crea-sc.org.br
Pessoa Jurídica: registroempresa@crea-sc.org.br
Cursos e Instituições de Ensino: registrocursos@crea-sc.org.br
Departamento Técnico - DTEC
Gerente: Eng. Oper. Metal. PEDRO MIGUEL DE ANDRADE
andrade@crea-sc.org.br

Engenheiro Mecânico JAISON FERNANDO NICOLODI
industrial@crea-sc.org.br
Engenheira Química e de Segurança do Trabalho DALVA SBRUZZI
segtrab@crea-sc.org.br
Engenheira Química FERNANDA MEYBOM MACHADO
fmachado@crea-sc.org.br , geominas@crea-sc.org.br

Departamento de Tecnologia da Informação - DTI
Gerente: Bel. Ci. Comp. DANIEL GLAVAM TAVARES
daniel@crea-sc.org.br
Assessores Técnicos:
Arquiteto LUIS HENRIQUE BOABAID DOS REIS
boabaid@crea-sc.org.br
Engenheira Agrônoma ISABELLE NAMI REGIS
agronomia@crea-sc.org.br
Engenheiro Agrimensor AISLAN OSÓRIO DA COSTA
agrimensura@crea-sc.org.br
Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho MARÍLIA MÁRCIA
DOMINGUES CORRÊA
civil@crea-sc.org.br
Engenheiro Civil ALCIDES ROMÃO DA SILVA
alcides@crea-sc.org.br
Engenheiro Eletricista PAULO MIGUEL DE AGUIAR
eletrica@crea-sc.org.br
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