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ANEXO III 

ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTA – ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 

 

ENCONTRO DE MICRORREGIONAL 
PROPOSTA Nº 10/2019 

Local: SUPERVIA - RIO DE JANEIRO/RJ 

Data:  10 de JUNHO de 2019. 

 
 

TEMA:  Estratégias da Engenharia e da Agronomia para o Desenvolvimento Nacional 

Marque apenas 1 Eixo Referencial com um “X” 

EIXO REFERENCIAL: 
☐ Inovações tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de desenvolvimento econômico           

sob a ótica da Engenharia e da Agronomia. 

☐ Recursos naturais - O papel da Engenharia e Agronomia na utilização e aproveitamento de               

recursos naturais com sustentabilidade. 

☐ Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a ótica da Engenharia 

☐ Atuação profissional -  Os rumos da formação profissional da Engenharia e Agronomia Brasileiras.  
☐ Atuação de empresas de Engenharia - Governança das empresas  de Engenharia e Agronomia Brasileiras 
 
PROPONENTE:  Enga. Naval CLADICE NOBILE DINIZ e  

    Eng. Mecânico e de Seg. do Trab. RICARDO RIOS 
 

REPRESENTAÇÃO: Crea-RJ                                        (Entidade de Classe/Instituição de Ensino) 

 

DESTINATÁRIO: 10º Congresso Estadual de Profissionais 

 

Os profissionais, reunidos no Rio de Janeiro/RJ, no dia 10/06/2019, aprovam por maioria dos              

votos. 

  

  

Considerando: Que observamos a cobrança de valor para registro de ART para execução             

de obra ou prestação de serviço para programas de engenharia, ou agronomia pública. O              

Confea instituiu, em fevereiro deste ano, a Comissão Temática de Engenharia Pública            

(CTEP), através da Decisão Plenária PL-0236/2019. Os integrantes da Comissão já           

começaram a definir o conteúdo, o formato e o organograma para o lançamento em âmbito               

nacional de uma cartilha que pretende explicar como utilizar a Lei nº 11.888, de 2008 -                

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 

 

http://normativos.confea.org.br/
http://normativos.confea.org.br/
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destinada a facilitar a construção ou a reforma de casas de famílias de baixa-renda - de até                 

três salários mínimos - , e residentes em áreas urbanas ou rurais. 

Segundo a Comissão, o trabalho se refletirá em inúmeros benefícios para a sociedade, os              

profissionais e o Estado ampliar o mercado de trabalho para os recém-formados e             

autônomos, além de garantir, principalmente, saneamento básico e regularização das          

propriedades” 

 

 

 

Considerando: Os seguintes dispositivos legais: 

● Lei nº 11.888/2008, que cria a Assistência Técnica Gratuita para famílias de baixa renda. 

● Decisão nº PL-0236/2019, do Confea, datada de 15 de fevereiro de 2019, que aprova a               

instituição da Comissão Temática de Engenharia Pública (CTEP) e dá outras providências. 

● Lei Federal no 6.496, de 07 de dezembro de 1977 - Institui a "Anotação de    

Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e           

Agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e   

Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional, e dá outras        

providências - Art 1o ao 3o. 
● Resolução CONFEA no 1025, de 30 de outubro de 2009 - Dispõe sobre a Anotação de                

Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências -            

CAPÍTULO I - DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - Art. 2o ao 42. 

● Decisão Normativa CONFEA no 085, de 31 de janeiro de 2011 - Aprova o manual de    

procedimentos operacionais para aplicação da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de             

2009, e dá outras providências. 

● Resolução CONFEA no 1050, de 13 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre a regularização   

de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a devida Anotação de       

Responsabilidade Técnica - ART e dá outras providências. 

 

Aprovam a Proposta de seguinte teor: Que se institua a ART SOCIAL nos casos em que                

haja execução de obra ou prestação de serviço para programas de engenharia, ou             

agronomia pública, e com a isenção do seu pagamento (custo R$ 0,00). 

 

 

 

COM A SEGUINTE SUGESTÃO DE IMPLEMENTAÇÃO:  

a - Que se inclua a ART SOCIAL na Resolução do CONFEA que , a cada ano, fixa os critérios                    

para cobrança de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e dá outras              

providências, isto é, de voluntariado e com isenção de VALOR, isto é, custo R$ 0,00. 

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO – CREA-RJ 

 

b - Que se inclua a ART SOCIAL no Ato administrativo (Ato Normativo) exarado pelos Creas,                

a cada ano, onde constam os valores de ART´s e os casos especiais de desconto - no caso                  

da proposta apresentada, que seja incluída a isenção do pagamento da ART SOCIAL. 

c - Que se inclua, no campo correspondente da ART Eletrônica de cada Crea, a ART SOCIAL,                 

caso seja de entendimento/ interesse do Regional efetuar o controle dessa ART. 

d - Que faça constar a ART SOCIAL no Acervo Técnico do profissional que a emitiu - Res.                  

Resolução 1025/2009 - CAPÍTULO II - DO ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL - Art. 47 ao 56  

e - Que se permita, em casos de Engenharia e Agronomia pública, a regularização nos casos                

em que tenha havido a execução de obra ou prestação de serviço para programas de               

engenharia, ou agronomia pública concluídos, mas sem a devida Anotação de           

Responsabilidade Técnica, desde que o profissional cumpra as exigências para tal, sendo            

editada pelo CONFEA Resolução que oriente o profissional na regularização da situação. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

  CLADICE NOBILE DINIZ 

Enga. Naval 

 

 

 

 

_______________________________________ 

RICARDO RIOS 

Eng. Mecânico e de Segurança do Trabalho 

 

Observações: 

1) Quando se tratar de Proposta de alteração da legislação profissional, a mesma deverá conter, em anexo, minuta                 

de Resolução ou de Decisão Normativa, conforme o caso; 

2) Quando se tratar de Proposta que demande gestões junto a Órgãos Governamentais (Federal, Estadual ou               

Municipal) e a Entidade Privada, esta deverá, além dos requisitos essenciais, ser acompanhada de sugestão de                

minuta de expediente a ser remetido, especificando nome, cargo e endereço completos do destinatário; 

3) A proposta que não atender aos requisitos essenciais e às disposições acima estabelecidas não será sistematizada                

pela Comissão Organizadora Estadual conforme dispõe o § 2º do artigo 17 do anexo da Resolução 1.013 de                  

10/12/2005; 

 


