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DEZEMBRO/2010

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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rigor em momento posterior, especialmente contra leigos e acobertadores, sempre que a nossa legislação profissional não for respeitada.
Esperamos que este trabalho possa colaborar com a fiscalização do
CREA-SC na orientação aos nossos profissionais e empresas e na proteção da sociedade catarinense.
Florianópolis/SC, dezembro de 2010.
Eng. Agr. Raul Zucatto
Presidente do CREA-SC
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Apresentação
O Manual de fiscalização da Câmara Especializada de Geologia e
Engenharia de Minas – CEGEM – do CREA-SC, é uma atualização do
manual nacional elaborado pela Coordenadoria de Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas - CCEGM - em 2004. As alterações foram feitas a fim de adequar o modelo nacional as atividades
de Mineração realizadas no estado de Santa Catarina.
As orientações aqui apresentadas visam auxiliar a fiscalização na
verificação dos trabalhos desenvolvidos na área da Geologia e Engenharia de Minas, garantindo 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.
O presente manual trata de parâmetros e procedimentos da fiscalização, relaciona normas e atos da CEGEM, além de trazer informações
básicas quanto às infrações, suas capitulações e correspondentes penalizações.
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1.

Objetivos

Este Manual tem por objetivo orientar e subsidiar a Fiscalização do
Crea no estado de Santa Catarina, buscando garantir a uniformidade
de Parâmetros, Normas e Procedimentos mínimos necessários ao exercício da função da fiscalização das atividades atinentes à Geologia e
Engenharia de Minas, desenvolvidas tanto por pessoas físicas – leigos
ou profissionais - como jurídicas.
Respaldada pelo que confere o artigo 24 da Lei Federal nº 5.194, de
24 de dezembro de 1966, esta Coordenadoria ressalta ao setor de fiscalização do Crea 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 nível superior
como em 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 ao CREA-SC, se tenha maior celeridade no seu trâmite, redução de erros na condução de processos e
menores custos operacionais.

10
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2.

Modalidade Geologia
e Engenharia de Minas

Enquadram-se nesta modalidade os engenheiros de minas, geólogos e, engenheiros geólogos e os técnicos de mineração de nível médio. De acordo com sua habilitação específica, limitados às suas respectivas formações curriculares, os profissionais com as titulações acima
citadas que se encontrem legalmente habilitados perante o sistema
Confea/Crea, atuam em pesquisa, planejamento, prospecção e aproveitamento de recursos minerais, realizando atividades nos seguintes
campos de atuação profissional e suas sub áreas conforme definido no
Anexo II da Resolução nº 1.010/2005, do Confea: Topografia, Geodésia,
Cartografia, Ciências da Terra e Meio Ambiente, Sistemas e Métodos de
Geologia, Geologia de Engenharia e Geotecnia, Desmonte de Rochas e
Estruturas, Hidrogeologia e Hidrotecnia, Geologia Econômica, Prospecção e Pesquisa Mineral, Geologia de Hidrocarbonetos, Lavra, Beneficiamento de Minérios, Empreendimentos Minerários, Gestão Econômica
Mineral. Estudam, ainda, aspectos legais e de execução na pesquisa
mineral, além de projetos de aproveitamento racional dos recursos minerais, incluindo sua extração e beneficiamento.
As dúvidas, sugestões, contribuições e os casos não previstos neste
Manual, em relação à matéria, serão dirimidas pelas Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas do Crea, CEGEM e/ou encaminhadas a Coordenadoria das Câmaras Especializadas de Geologia e
Engenharia de Minas, CCEGM/CONFEA.

12
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3.

Fundamentação
Legal

As Câmaras Especializadas de Geologia e Engenharia de Minas, no
uso de suas atribuições conferidas pelos Artigos nº 45 e nº 46, principalmente a alínea “e”, da Lei Federal nº. 5.194/66, adotam o presente
Manual de Fiscalização considerando:
3.1 LEIS
• Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da
profissão de Geólogo;
• 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 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 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de
profissões;
• 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.

14
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3.2 DECRETOS
• Decreto Lei nº 227, de 15 de março de 1967, que estabelece o Código de Mineração;
• 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 nº 90.922, de 6 fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei
nº 5.524, de 5 novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da
profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio
ou de 2º grau;
• 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 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.
3.3 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;
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• 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 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 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 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
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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 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 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;
• 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;
• 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 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
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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;
3.4 DECISÕES NORMATIVAS DO CONFEA
• 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;
• Decisão Normativa nº014, de 25 de julho de 1984, que dispõe sobre o registro de empresas de mineração, bem como sua Anotação de Responsabilidade Técnica;
• 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 058, de 06 de outubro de 1995, que dispõe
sobre procedimentos relativos ao recolhimento de ART – Múltipla
Mensal;
• Decisão Normativa nº 059, de 09 maio de 1997, que dispõe sobre
o registro de pessoas jurídicas que atuam nas atividades de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção
de poços tubulares para captação de água subterrânea e dá outras providências;
• 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 063, de 05 março de 1999, que dispõe sobre
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responsável técnico de pessoa jurídica que desenvolva atividades
de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de
rochas, seus serviços afins e correlatos;
• Decisão Normativa nº 071, 14 de dezembro de 2001, que define
os profissionais competentes para elaboração de projeto e utilização de explosivos para desmonte de rochas e dá outras providências;
• 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.
3.5 DECISÕES PLENÁRIAS DO CONFEA:
• Decisão de Plenário do Confea nº CR – 157/89 que conclui que
não cabe a responsabilidade técnica de exploração de pedreiras
ao engenheiro civil e sim a profissional legalmente habilitado da
modalidade Geologia e Engenharia de Minas.
3.6 LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
• Portaria do Diretor Geral do DNPM nº 237 de 2001 que aprova as
Normas Reguladoras de Mineração – NRM;
• Acórdão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário
nº 94.024 (DJ de 21/05/82) que decidiu pela obrigatoriedade de
registro nos Creas das empresas de mineração;
• Ato nº 46 de 09 de novembro de 1992, que dispõe sobre o registro de empresa de mineração e de prestação de serviços na área
de geologia e de engenharia de minas;
• Deliberação Normativa nº001/2007, que dispõe sobre o enquadramento de empresas de mineração na condição de Pequena Empresa Extratora Mineral, e sua dispensa de registro no CREA-SC.
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4.

Onde exigir a ART nas atividades
de Geologia e Mineração

Todas as atividades técnicas na área da Geologia e Engenharia de Minas necessitam o registro da competente ART, dentre elas podemos citar:
• Requerimentos de pesquisa, planos de trabalho e resultados de
pesquisa mineral;
• Requerimentos de concessão de lavra, planos de lavra, planos de
aproveitamento econômico de jazidas e relatórios de lavra;
• Pedidos de registro de licenciamento;
• Levantamentos Geológicos, incluindo serviços de foto-interpretação, mapeamento, estudos e análises petrográfica, mineralógica, geocronológicas, geoestatística, estrutural, paleontológica,
palinológica, geomorfológica e pedológica;
• Levantamentos geofísicos, fluviais, marítimos, terrestres, aéreos,
subterrâneos, perfilagens diversas e monitoramento sismográfico;
• Levantamentos geoquímicos de sedimentos de corrente, solo, rocha e água, análises hidrogeoquímicas;
• Levantamentos hidrogeológicos, incluindo: projeto, locação e
execução de poços, testes de vazão e atividades afins; manutenção e limpeza de poços tubulares profundos ou obras de captação subterrânea;
• Levantamentos geotécnicos, incluindo estudos de geologia aplicados: à arquitetura e urbanismo, à engenharia civil e de minas,
na execução de projetos e obras como túneis, galerias, estradas
de rodagem, loteamentos, ferrovias, aeroportos, portos, rios, canais, barragens, fundações, estabilidade de encostas e taludes;
• Perfuração para captação de água subterrânea;
• Todos os tipo de sondagens;
• Geologia ambiental;
• Estudos e projetos de economia mineral;
• Prospecção e pesquisa mineral;
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• Avaliação de jazidas minerais;
• Exploração e desenvolvimento de mina de qualquer substância
mineral ou fóssil;
• Lavra com extração a céu aberto e suterrânea;
• Desmonte de rochas com a utilização ou não de explosivos; abertura de galerias e vias subterrâneas e serviços afins;
• Movimentação de terra;
• Beneficiamento e tecnologia mineral;
• Estudos ambientais;
• Vistorias e perícias em matérias que envolvam as atividades acima referidas;
• Pareceres técnicos emitidos por agentes públicos de fiscalização
na análise de planos, projetos, relatórios ou estudos que envolvam as atividades acima referidas.

5.

Padronização de
Procedimentos

5.1 GERAIS
a) Órgãos Públicos
Onde Fiscalizar

Na sede dos

Órgãos públicos

O que Fiscalizar
Cadastro de
prestadores
de serviços
(Licitações –
lei nº 8.666/93)

22

Manual de Fiscalização CREA-SC

Procedimentos
• Verificar os contratos de serviços e, no
caso de atividades técnicas, verificar
se a Pessoa Física ou Jurídica contratada possui Registro/Visto no CREA-SC,
sendo que:
- Caso positivo, verificar a existência de
ART para a atividade;
- Caso negativo, notificar para que se
efetue o devido Registro e proceda a
anotação da ART, se for o caso.

Cadastro do
próprio órgão

• Se possuir registro no CREA-SC, solicitar
cópia da última alteração dos seus atos
constitutivos e verificar demais pressupostos (ART, anuidade, etc.);
• Se não possuir cadastro, preencher
Relatório de Visita, RV, anexando cópia
dos respectivos atos constitutivos.

Cargos Técnicos

• Se o ocupante for leigo, preencher o
RV e notificar o Órgão Público p/ regularizar a situação no prazo dado sob pena
do leigo, ocupante do cargo, ser autuado por exercício ilegal da profissão;
• Se profissional não registrado, preencher o RV e notificá-lo p/ regularizar a
situação no prazo dado, sob pena de ser
autuado por falta de registro;
• Verificar se a(s) ART(s) de Desempenho
de Cargo e Função foram anotadas.
Caso negativo, notificar.
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b) Empresas Públicas e Privadas
Onde Fiscalizar

O que Fiscalizar

Equipamentos,
instalações e
sistemas

Na sede das
Empresas
públicas ou
privadas

Cargo técnico

Registro
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Onde Fiscalizar
Procedimentos
Verificar a responsabilidade técnica pelos serviços de operação e/ou
manutenção em sistemas, instalações
e equipamentos, como geradores,
transformadores, disjuntores, capacitores, conversores, retificadores, linhas
e circuitos de alimentação, chaves e
dispositivos de manobras, sistemas de
controle, proteção e alarme, máquinas e motores, painéis, sistemas de
iluminação, sistemas de comunicação,
forno elétrico industrial, computadores,
centrais telefônicas, e demais sistemas
elétricos e eletrônicos.
• Se o ocupante for leigo, preencher o
RV e notificar a empresa p/ regularizar
a situação no prazo dado sob pena do
leigo ocupante do cargo ser autuado por
exercício ilegal da profissão;
• Se profissional não registrado, preencher o RV e notificá-lo p/ regularizar a
situação no prazo dado, sob pena de ser
autuado por falta de registro;
• Verificar se a(s) ART(s) de Desempenho
de Cargo e Função foram anotadas. Caso
negativo, notificar.
• Se possuir Registro/Visto no CREA-SC,
solicitar cópia da última alteração contratual/atos constitutivos e verificar demais
pressupostos (ART, anuidade, etc.);
• Se não possuir Registro/Visto, preencher Relatório de Visita, RV, anexando
cópia dos respectivos contratos sociais.

Na sede das
Empresas
públicas ou
privadas

O que Fiscalizar
Cadastro de
prestadores
de serviços
em empresas
públicas ou
concessionárias de serviços
públicos (lei
nº 8.666/93
– licitações)

Capital social

Procedimentos
• Verificar contratos de serviços e, no
caso de atividades técnicas, verificar
se a Pessoa Física ou Jurídica possui
Registro/Visto no CREA-SC:
- Caso positivo, verificar a existência de
ART para a atividade;
- Caso negativo, notificar para que se
efetue o devido registro, ou proceda à
ART se for o caso.

Em se tratando de empresas registradas, alertá-las que, estando o capital
social desatualizado perante o CREA-SC
as respectivas Certidões de Registro e
Quitações para fins de participação em
licitações, poderão ser objeto de impugnação (Resolução 266/79 – CONFEA).

c) Instituições de Ensino de Níveis Superior e Médio
Onde Fiscalizar

Nas sedes
das Instituições
de ensino
(Nível superior
e médio)

O que Fiscalizar

Cargo e função

Procedimentos
• Se o ocupante for leigo, preencher o
RV e notificar a Instituição de Ensino p/
regularizar a situação no prazo dado
sob pena do leigo ocupante do cargo
ser autuado por exercício ilegal da
profissão;
• Se profissional não registrado, preencher o RV e notificá-lo p/ regularizar a
situação no prazo dado, sob pena de
ser autuado por falta de registro.
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Onde Fiscalizar

Nas sedes
das Instituições
de ensino
(Nível superior
e médio)

O que Fiscalizar

Cadastro

Procedimentos
• Verificar se todos os cursos existentes
estão cadastrados no CREA-SC;
• Se os cursos não estiverem cadastrados
notificar à Instituição de Ensino para
cumprimento do artigo 10 da Lei nº
5.194/66;
• Informar à(s) Câmara(s) Especializada(s)
do CREA-SC o(s) curso(s) não
cadastrado(s) para as providências cabíveis quando do registro dos profissionais
egressos do(s) mesmo(s).

d) Todos os profissionais e Empresas
Onde Fiscalizar

O que Fiscalizar

Anuidades

Sistema
corporativo
e/ou cadastro
do CREA-SC

Registro
Profissional
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Procedimentos
• Informar aos profissionais e empresas
sobre a obrigatoriedade do pagamento
da anuidade (Art. 63 da Lei nº 5.194/66),
bem como da manutenção em dia
deste pagamento, conforme Art. 67 da
mesma Lei:
“Embora legalmente registrado somente
será considerado no legítimo exercício da
profissão o profissional ou pessoa jurídica
em dia com o pagamento da anuidade”.
(Art. 67 da Lei nº 5.194/66).
- Se possuir Registro/Visto no CREA-SC,
verificar se os dados cadastrais estão
corretos e atualizados;
- Se não possuir registro/visto no
CREA-SC, notificar para que se efetue o
devido registro;
- Profissionais e empresas registrados
em outros Creas são obrigados a solicitar ao CREA-SC o devido “Visto” em seu
registro (Art. 58 da Lei nº 5.194/66).

5.2 Pessoas Jurídicas que se dedicam à Extração de Bens
Minerais:
• Exigir o registro da empresa no CREA, onde estiver localizada a(s)
área(s) de extração;
• As pequenas empresas de extração mineral poderão solicitar o cadastro, conforme Deliberação Normativa nº001/2007, da CEGEM.
5.3 Cadastro dos Órgãos Públicos que promovam Extração de bens minerais mediante o Registro de Extração:
• Conforme prevê a Lei Federal nº 9.827/99, regulamentadas pelo
Decreto nº 3.358 de 2 de fevereiro de 2000, o poder público através da administração direta e autárquica da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, fica autorizado a efetuar a
extração de substâncias minerais de emprego imediato na construção civil, para uso exclusivo em obras públicas por eles executadas diretamente, respeitados os direitos minerários, em vigor,
nas áreas onde devam ser executadas as obras e vedada a comercialização;
• Qualquer órgão público que vier executar serviços de extração
mineral, mediante Registro de Extração, deverá promover seu cadastro no CREA-SC, anotando profissional legalmente habilitado
como responsável técnico.
5.4 Anotação de Responsabilidade Técnica – ART:
• Exigir dos serviços listados no item 4 deste manual;
• A prorrogação, o aditamento, a modificação de objetivo ou qualquer outra alteração contratual deverá gerar, obrigatoriamente,
ART complementar, vinculada a ART original;
• O erro ou falta de preenchimento de qualquer campo ou formulário da ART, deverá gerar, obrigatoriamente, a substituição da referida ART, no prazo de 30 dias, sob pena de ser considerada nula;
• Quando o contrato englobar atividades diversas no campo da Geologia e/ou Engenharia de Minas, e no caso de co-autoria ou co-
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responsabilidade, a ART deverá ser desdobrada, através de tantos
formulários quantos forem os profissionais envolvidos na obra ou
serviço;
• A substituição, qualquer tempo, de um ou mais responsáveis técnicos pelas obras ou serviços previstos no contrato, obrigará à
nova ART vinculada a original;
• A ART deve ser recolhida no início da obra ou serviço;
• A falta de ART sujeitará o profissional ou a empresa contratada à
multa, prevista na alínea “a” do artigo 73 da Lei nº5.194/66.
5.5 Captação de água subterrânea

5.7 Parecer Técnico
• Fiscalizar as prefeituras municipais, órgãos ambientais e entidades ligadas a fiscalização e licenciamento de obras, visando averiguar se os pareceres técnicos emitidos sobre assuntos relativos
aos campos de geologia e engenharia de minas, estão sendo emitidos por geólogos e engenheiros de minas, devidamente habilitados no CREA-SC e encaminhar a CEGEM;
• Todo profissional que estiver emitindo parecer sobre assuntos
técnicos deve, obrigatoriamente, registrar ART.

• Exigir o registro da empresa, no CREA, que se dedica às atividades
de planejamento, pesquisa, locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água subterrânea;
• Quando as diferentes etapas de projeto, locação, execução, e teste de bombeamento, forem executadas por diferentes profissionais, exigir uma ART para cada atividade. Se o mesmo profissional
executar todas as etapas, apenas uma ART deve ser exigida;
• Promover fiscalização nos órgãos públicos que executem perfuração de poços tubulares, exigindo a presença de profissional
legalmente habilitado à frente dos serviços, bem como o registro
da ART.
5.6 Laudo Geológico:
• O Laudo geológico é o instrumento técnico hábil para identificação das condições geológicas de uma determinada área, para
uma determinada obra;
• Verificar se nas prefeituras municipais, órgãos ambientais e entidades ligadas a fiscalização e licenciamento de obras, visando averiguar se está sendo exigido, nos casos cabíveis, a apresentação do
laudo, para comunicar a CEGEM;
• Fiscalizar a implantação de empreendimentos civis (loteamentos,
aterros sanitários, barragens, postos de combustíveis, cemitérios,
etc.), a fim de verificar se foi realizada avaliação geológica preliminar, para comunicar a CEGEM.
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