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1. APRESENTAÇÃO 

 
Este plano de ação tem por objetivo estabelecer diretrizes e metas para a 

operacionalização da fiscalização do exercício das profissões de Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia e Meteorologia na jurisdição do Crea-RJ, exercício 2016. Contempla 
objetivos que já vem sendo perseguidos em exercícios anteriores e busca organizar os 
esforços no sentido de ampliar a abrangência e universalização da fiscalização. Para tal, 
serão ampliadas as ações de relacionamento com instituições públicas e privadas. O 
Programa de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional, calcado no 
relacionamento com pessoas jurídicas, seus dirigentes e profissionais, vem apresentando 
resultados expressivos tanto na ampliação quanto na regularização do quadro técnico. Em 
2016 o Crea-RJ expediu o certificado para 217 empresas. 

 
Na concepção deste plano foram observadas as diretrizes de fiscalização 

emanadas do Confea (Decisão Normativa nº 95, de 2012), os resultados alcançados em 
exercícios anteriores e a orientação da gestão atual no sentido de promover a 
descentralização dos serviços oferecidos pelo Crea-RJ. Essa descentralização pressupõe 
interiorizar os serviços oferecidos e transferir processos de execução da fiscalização para as 
coordenações regionais, no âmbito de suas respectivas jurisdições. Por outro lado, o 
planejamento macro, a definição de diretrizes, o estabelecimento de metas e o 
acompanhamento das ações serão executados pela Coordenação de Planejamento e 
Controle da Fiscalização-COPF, localizada na sede do Crea-RJ.  

 
O planejamento, a definição de diretrizes, estabelecimento de metas e o 

acompanhamento das ações contarão com a participação das coordenações regionais, 
materializada sob a forma de troca de informações e o estabelecimento de prioridades de 
fiscalização. 



 

3 

 

 
 

ÍNDICE 
 
 

ASSUNTO PÁGINA 

2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO CREA-RJ 4 

3. OBJETIVOS DA FISCALIZAÇÃO 4 

4. DIRETRIZES QUE NORTEIAM A FISCALIZAÇÃO 5 

5. PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 5 

6. ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO 6 

7. UNIDADES ENVOLVIDAS NA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 9 

8. META DA FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2016 10 

9. AÇÕES ESTRATÉGICAS 10 

10. AÇÕES RELATIVAS A ATIVIDADES DE SUPORTE À FISCALIZAÇÃO 10 

11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO 10 

12. ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS 10 

13. SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA E ATRIBUIÇÕES 11 

14. NORMAS APLICÁVEIS À FISCALIZAÇÃO 11 

15. CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES/USUÁRIOS 12 

16. TREINAMENTO DO CORPO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO 13 

17. AÇÕES DE MÍDIA E EVENTOS 13 

ANEXOS 1 a 14 14 a 51 
 
 
 
 



 

4 

 

 
 
2. IDENTIDADE ORGANIZACIONAL DO CREA-RJ 
 
Negócio 
Habilitação e fiscalização do exercício profissional, em defesa da sociedade. 
 
Missão 
Garantir à sociedade a eficácia de suas ações institucionais, verificando e valorizando o 
exercício legal e ético das profissões do Sistema Confea/Crea.  
 
Valores 

� Excelência no atendimento 
� Valorização profissional 
� Comprometimento com os resultados organizacionais 
� Iniciativa e Criatividade 
� Credibilidade 
� Valorização dos colaboradores 
� Ética e legalidade 
� Transparência 
� Sustentabilidade 

 
Visão 
Ser reconhecido como instituição de excelência, essencial à sociedade por sua atuação ágil, 
eficiente e íntegra. 

 
 

3. OBJETIVOS DA FISCALIZAÇÃO 
 

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

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

educativo e preventivo. Sob o aspecto educativo, deverá a fiscalização do Crea-RJ orientar 
os profissionais, instituições públicas, dirigentes de empresas e outros segmentos sociais 
sobre a legislação que regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo sistema 
Confea/Crea e os direitos da sociedade. Sob o enfoque punitivo, deverá ser rigorosa e 
célere. Estão sujeitos à fiscalização as pessoas físicas - leigos ou profissionais - e as pessoas 
jurídicas que executarem ou se constituam para executar serviços ou obras de Engenharia e 
da Agronomia. 

 
Conforme prevê a Decisão nº 95, de 2012, a fiscalização deverá observar os 

seguintes princípios por ocasião do planejamento e execução de suas atividades: I – 
Princípio da Universalidade; II – Princípio da Articulação; III – Princípio da Visibilidade; IV – 
Princípio do Risco Social; V – Princípio da Profundidade Adequada; VI – Princípio da 
Abrangência Territorial; VII – Princípio da Dinâmica; e VIII – Princípio da Assertividade. 
 
Objetivo geral 

Verificar o exercício das profissões regulamentadas pela Lei nº 5.194, de 
1966, observadas as Diretrizes Nacionais de Fiscalização, aprovadas pela Decisão Normativa 
nº 95, de 2012, do Confea. 
 
Objetivos específicos  

 
Fiscalizar o exercício profissional das profissões abrangidas pelas modalidades 

Civil, Eletricista, Mecânica e Metalúrgica, Química, Agronomia, Geologia e Minas, 
Agrimensura e a modalidade especial Engenharia de Segurança do Trabalho; 

Fiscalizar obras e serviços de forma a impedir que leigos exerçam atividades 
privativas de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea; 
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Fiscalizar o exercício profissional no âmbito das instituições públicas; 
Assegurar que as atividades privativas de profissões da Engenharia, da 

Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia sejam executadas por empresas e 
profissionais habilitados. 
 
 
4. DIRETRIZES QUE NORTEIAM A FISCALIZAÇÃO 
 

As diretrizes estão relacionadas àquelas estabelecidas na Decisão Normativa 
nº 95, de 2012, do Confea, e outras definidas em face das características sócio-econômicas 
regionais. 

 
4.1 Âmbito geral 
 

� No aspecto da abrangência da fiscalização, serão fiscalizadas todas as modalidades 
profissionais; 

� Ampliar e priorizar a fiscalização de pessoas jurídicas; 
� Intensificar a fiscalização in loco, com abrangência em toda a jurisdição do Crea-RJ; 
� Ampliar a fiscalização modalidade “ação concentrada”; 
� Ampliar a fiscalização por segmento econômico/atividade; 
� Intensificar a fiscalização no âmbito das modalidades Agronomia, Química, 

Agrimensura, Geologia e Minas e modalidade especial Engenharia de Segurança do 
Trabalho; 

� Intensificar a fiscalização de empreendimentos em funcionamento/prédios habitados: 
realizar fiscalização, de forma a identificar os serviços de manutenção continuada 
(central de gás, elevadores, sistemas de bombeamento de água, CFTV, SPDA etc.) 
ou executados eventualmente (desinsetização, manutenção e recarga de extintores, 
jardinagem etc.); 

� Intensificar a fiscalização do cumprimento da legislação que trata da autovistoria 
predial; 

� Intensificar a fiscalização junto aos condomínios, de forma a obter contratos 
firmados com prestadores de serviços/executores de obras; 

� Fiscalizar a acessibilidade: limitar a fiscalização à verificação do cumprimento das 
normas de acessibilidade, nos termos do § 1º do art. 11 do Decreto nº 5.296, de 
2004. Para a execução desta atividade deverá ser verificada a existência de ART de 
todas as atividades profissionais relacionadas ao empreendimento ou serviço, 
conforme disposto no decreto e nas normas de acessibilidade. Eventualmente, 
diligências poderão ser efetuadas para a constatação da declaração contida na ART; 

� Intensificar a fiscalização indireta (interna), a partir de pesquisa na Internet 
objetivando identificar empresas e pessoas físicas que prestam serviços privativos de 
profissionais dos grupos Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia; 

� Verificar, por ocasião da ocorrência de sinistros que envolvam atividade sob 
fiscalização do Sistema Confea/Crea, a regularidade do empreendimento; 

� Ampliar a fiscalização integrada com instituições da Administração Pública (ex. 
eventos festivos, aplicação da lei de autovistoria, lei de inspeção de instalação de 
gás combustível etc.); 

� Ampliar ações de relacionamento com promotores de eventos; 
� Buscar parcerias com cartórios de registro de notas e junta comercial objetivando 

identificar pessoas jurídicas organizadas para prestar serviços e obras de 
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia; 

� Buscar parcerias com superintendência de bancos objetivando identificar 
financiamentos de obras e serviços, execução de laudos de avaliação, perícia etc.; 

� Ampliar ações de relacionamento com pessoas jurídicas de forma a atualizar seu 
cadastro no Crea (quadro técnico, capital social etc.) e incorporá-las ao Programa de 
Certificação da Conformidade com o Exercício Profissional. 
 

4.2 Âmbito das instituições públicas 
 

As ações que norteiam a fiscalização das instituições públicas passam, 
necessariamente, pelo exercício do diálogo entre os dirigentes dos Creas e os gestores 
dessas organizações. Para o atingimento dos objetivos, as seguintes ações serão 
desenvolvidas:  
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� Formalizar convênios com entes públicos objetivando o cumprimento da legislação 

vigente; 
� Intensificar relacionamento com dirigentes de instituições públicas com vistas a 

adotar medidas administrativas visando o cumprimento da legislação profissional, 
mediante reuniões de esclarecimento/sensibilização etc.; 

� Encaminhar, periodicamente, correspondências às instituições públicas (governos 
municipais, estadual e União), solicitando relação de profissionais que ocupam cargo 
ou função privativa de profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, visando 
coibir o exercício ilegal por leigos; 

� Acompanhar publicação de nomeações nos diários oficiais/Internet objetivando 
verificar o exercício ilegal das profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea; 

� Notificar profissionais vinculados a instituições públicas para registrar-se no Crea; 
� Estabelecer contatos com a Justiça Federal e Justiça do Estado do Rio de Janeiro 

para que nomeiem peritos/avaliadores habilitados em consonância com a legislação 
em vigor; 

� Manter contato com os Cartórios de Registro de Títulos e Documentos, para viabilizar 
acesso a livros de registro de cédulas rurais pignoratícias e ou hipotecárias; 

� Acompanhar, a partir de pesquisas no portal da transparência/diários oficiais, a 
execução de obras/serviços para verificar regularidade das empresas e profissionais 
contratados, bem como a existência de ARTs das atividades desenvolvidas. 

 
Conforme a Decisão Normativa nº 95, de 2012, a fiscalização deve restringir-

se a aspectos relacionados ao registro do profissional e ou da pessoa jurídica, ao exercício 
das profissões e à anotação de responsabilidade técnica, sem adentrar nos aspectos 
qualitativos ou de natureza eminentemente técnica sobre a atividade desempenhada. 
 
 
5. PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 
 

O planejamento das ações de fiscalização deverão contemplar, 
rotineiramente, as seguintes ações: 

 
� ações de fiscalização externa (direta); 
� ações de fiscalização interna (indireta); 
� denúncias; 
� diligências em face de sinistros; 
� atendimento de demandas oriundas da estrutura básica e auxiliar; 
� manifestação sobre processos. 

 
O planejamento da fiscalização dar-se-á de forma centralizado, em nível 

macro (elaborado pela COPF) para as ações de fiscalização externa e priorizará a ação 
ostensiva do corpo de agentes de fiscalização. Demais ações serão planejadas localmente, 
no âmbito das coordenações regionais, observadas as características locais e mantendo-se 
a ostensividade da ação. 

 
Para o planejamento em nível central ou regional, deverão ser mapeadas as 

principais atividades econômicas e empregadores de profissionais da Engenharia, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia na jurisdição do Crea-RJ. 

 
Durante o processo de execução do programa de trabalho, os resultados da 

ação serão acompanhados e submetidos periodicamente a uma avaliação da COPF. Essas 
informações deverão ser levadas ao conhecimento dos coordenadores regionais e 
respectivas câmaras especializadas, de forma a agregar críticas que servirão para nortear a 
reprogramação do período seguinte. 
 
 
6. ESTRATÉGIAS DE FISCALIZAÇÃO 

 
A ação fiscalizatória deverá ser direcionada para coibir o exercício ilegal das 

profissões fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. Deverá, pois, ser direcionada para: 
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� coibir a ação de leigos (profissionais e empresas); 
� promover a regularização de pessoas jurídicas organizadas para 

executar serviços/obras e que não se registraram; 
� coibir ação de pessoas jurídicas e profissionais que relegam a segundo 

plano a manutenção da sua regularidade em face da Lei nº 5.194 e Lei 
nº 6.496; 

� ampliar a regularização do quadro técnico das pessoas jurídicas 
registradas; 

� contemplar toda a rede de prestadores de serviços/executores de 
obras presentes no empreendimento fiscalizado. 

 
Para bem executar suas atribuições e atingir seus objetivos, a fiscalização 

deverá ser conduzida observando-se as seguintes estratégias:  
 

6.1 Ação de fiscalização concentrada - AFC (fiscalização externa) - ação programada 
pela COPF em sintonia com as coordenações regionais, contemplando empreendimentos 
econômicos importantes localizados na região/município. Essa ação deverá ocorrer de forma 
coordenada em todo o Estado. Estão enquadradas nessa formatação expressiva parcela dos 
seguintes empreendimentos: 

 
� Academias; 
� Aeroportos; 
� Agências bancárias; 
� Comercialização de agrotóxicos; 
� Condomínios residenciais; 
� Cooperativas; 
� Crédito rural; 
� Empresa de ônibus intermunicipal; 
� Fábrica de premoldados; 
� Frigorífico e abatedouro; 
� Hospitais, clínicas; 
� Hotéis e motéis; 
� Instituições públicas; 
� inspeção veicular; 
� Manutenção e recarga de extintores; 
� Manutenção predial 
� Parque de diversões; 
� Postos de combustíveis; 
� Produção de mudas e sementes; 
� Coleta, tratamento e destinação de resíduos sólidos; 
� Shopping Center; 
� Supermercados; etc. 

 
6.2 Ação de fiscalização externa, de rotina (direta) - ação programada em nível de 
coordenação regional com o suporte do SIG, que mapeará a ação (setor, bairro, distrito 
etc.) de fiscalização voltada para pequenos e grandes empreendimentos. 

 
A fiscalização de campo consiste na detecção de não conformidades em obras 

e ou serviços, públicos e ou privados, por meio de ação ostensiva em campo, com o 
objetivo de fiscalizar as atividades rotineiras do dia a dia, inclusive com realizações de ações 
concentradas (AFCs) desenvolvidas diretamente nas ruas e avenidas nos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro, atendimento de denúncias, diligências, manutenção predial 
(autovistoria), inspeção quinquenal de segurança nas instalações de gás das unidades 
residenciais e comerciais etc. 
 
6.3 Ação de fiscalização interna (direta) - caracterizada pela ausência de deslocamento 
do agente de fiscalização. Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem deslocamento físico 
do agente de fiscalização. Será desenvolvida na sede do Regional, a partir de pesquisas de 
contratos publicados, atos de nomeação de servidores públicos, ofertas de serviços 
fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea em: 
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� Diários oficiais de municípios, Estado e da União; 
� Sítios de instituições públicas (portal transparência); 
� Pesquisas em sítios buscadores na rede mundial de computadores – Internet; 
� Jornais e revistas. 

 
A fiscalização indireta contemplará, também, ações visando solicitar ARTs a 

grandes empresas, principalmente aquelas que gerenciam expressivo número de contratos 
com seus fornecedores (Programa PedeART). Neste caso, as irregularidades constatadas 
resultam em ofício objetivando a regularização. Nos demais casos, o resultado da pesquisa 
ensejará a imediata lavratura de autos de infração. 

 
Listamos, a seguir, exemplos de sítios de busca utilizados para fins da 

fiscalização interna: 
 

� www.dnpm.gov.br (licitações e contratos); 
� www.rj.gov.br/ (informação pública); 
� www.alerj.rj.gov.br (acesso à informação da Alerj/Informações Públicas na 

Alerj); 
� www.correios.com.br (acesso à informação);  
� www.eletronuclear.gov.br (acesso à informação); 

 
6.4 Ação de relacionamento - a ampliação da presença do Crea-RJ na sociedade dar-se-
á, também, por ações de relacionamento com instituições públicas e pessoas jurídicas de 
direito privado. Serão executadas as seguintes ações visando a aproximação com empresas 
e instituições públicas: 
 

� relacionamento para a formalização de convênios com instituições públicas, visando 
a regularização dos seus empregados/servidores e a regularidade dos contratos com 
fornecedores; 

� relacionamento para a certificação de conformidade com o exercício profissional; 
� relacionamento para a regularização de empresas. 

 
Os convênios pactuados, além de importância inquestionável para a atividade 

da fiscalização, proporcionará ao Crea-RJ um importante instrumento para a motivação do 
registro de ART espontânea, considerando-se que em muitas instituições públicas as ARTs 
deixam de ser exigidas ou mesmo vem sendo solicitadas de forma insuficiente. Importante 
salientar que para efetivação dos convênios há a necessidade do envolvimento da Gerência 
Operacional, da Pocuradoria Jurídica, das coordenações regionais, conselheiros e inspetores. 

 
O Programa de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional 

priorizará pessoas jurídicas de médio e grande porte, pública ou privada. Assim, empresas 
como Petrobrás, Eletronuclear, Cedae, Ampla, Transpetro, empresas da indústria naval, da 
construção civil, indústria automobilística, dentre outras, terão prioridade no processo de 
certificação. A ação será executada a partir da equipe de certificação, lotada na sede, em 
parceria com as coordenações regionais. 
 
6.5 Fiscalização a partir da base de dados do sistema corporativo 

 
Será realizada periodicamente, no sistema corporativo as seguintes 

informações para nortear ação de fiscalização: 
� Empresas que figuram como contratantes em ART e não possuem registro; 
� Empresas registradas, ativas e sem RT 
� Empresas com visto para execução de obras e não anotaram ART 
� Empresas com registro cancelado ou com registros baixados (contratando terceiros 

para execução) 
� Empresas "novas inscritas" (registro não foi concluído e as empresas estão 

operando) 
� Empresas com "visto sem validade" (empresas que em algum momento obtiveram 

visto do registro no Crea-RJ e continuam em atividade mesmo após expirar o visto) 
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6.6 Utilização de ofícios em apoio à fiscalização 
 

Não se trata propriamente de um método de fiscalização, mas de um meio de 
relacionamento entre o Crea-RJ e instituições públicas/privadas. 
 

� Periodicamente o Crea-RJ enviará ofícios às instituições públicas para que se 
manifestem sobre a regularidade de obras e serviços contratados do particular; 

� Quando de ações fiscalizatórias, as irregularidades detectadas em instituições 
públicas deverão ser dadas a conhecer aos respectivos dirigentes, solicitando-
se a correção das inconformidades; 

� No caso de empresas privadas, serão solicitadas relação dos profissionais a ela 
vinculadas, visando à verificação da situação de regularidade de seus 
profissionais.; 

� Após identificação de empresas sem registro, mas legalmente obrigadas a tal, 
será expedido ofício convidando-as para se regularizar no Crea-RJ. 

 
6.7 Outras estratégias e ações de fiscalização 
 

� Promover a fiscalização preventiva e integrada - FPI; 
� Incrementar ações de Fiscalização de Obras Civis – FOC; 
� Fiscalização a partir de notas fiscais eletrônicas; 
� Fiscalização a partir de cédulas rurais de financiamentos agrícolas; 
� Realizar fiscalização intensiva nos projetos e execução de acessibilidade em conjunto 

com instituições públicas; 
� Ampliar a fiscalização a partir de informações sobre constituição de pessoas jurídicas 

na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro-Jucerja, mediante a formalização de 
convênio; 

� Estabelecer relacionamento com superintendências de bancos que financiam 
atividades agrícolas/pecuárias, para fins de incrementar fiscalização da atividade 
rural; 

� ampliar a abrangência da ação por meio de força-tarefa em regiões onde o quadro 
de agentes de fiscalização seja deficitário. 

 
6.8 Uso do SIG – Sistema de Informações Geográficas 

 
Com o uso do SIGCREA-RJ – Sistema de Informações Geográficas do Crea-RJ, 

a fiscalização deverá fazer uso de mapeamento gráfico de endereços fiscalizados, bem como 
obter os dados pertinentes a cada ação realizada. As informações obtidas servirão de base 
para reprogramações ao longo do exercício. 
 
 
7. UNIDADES ENVOLVIDAS NA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES 
 
GERÊNCIA OPERACIONAL-GEOP 
Coordena ações de gestão e suporte ao planejamento e execução da fiscalização; 
 
COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO-COPF 
Possui como atribuições principais: planejar, coordenar, gerenciar e promover intercâmbio 
com as regionais na busca de melhoria e ampliação das atividades fiscalizadas; auxiliar as 
unidades regionais na elaboração e execução de seu planejamento de fiscalização; 
acompanhar a execução do plano de ação de fiscalização; elaborar dados estatísticos e 
georreferenciados dos resultados obtidos; gerenciar os prazos e decisões relativas a 
processos de infração.  
 
COORDENAÇÕES REGIONAIS 
Além das atribuições relacionadas aos serviços prestados pelo Crea-RJ, executam e 
acompanham as atividades previstas no plano de fiscalização traçado pela GEOP/COPF. 
Também, promovem relacionamento com instituições públicas e privadas e desenvolvem 
ações do Programa de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional. 
 
AGENTES DE FISCALIZAÇÃO 
Executam as ações de fiscalização. 
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8. METAS DA FISCALIZAÇÃO PARA O ANO DE 2016 

 
O incremento das metas em relação a 2015 passam, necessariamente, pela 

ampliação das ações de fiscalização concentrada, do relacionamento com pessoas jurídicas 
e da disseminação do uso dos avanços tecnológicos no planejamento e acompanhamento da 
atividade fiscalizatória. As metas para 2016 estão no Anexo 2. 
 
 
9. AÇÕES ESTRATÉGICAS  

 
Alguns dos objetivos e metas relacionados neste plano de trabalho serão 

executados por meio de ações específicas, conforme orientação do grupo de trabalho 
instituído pela Portaria AD/PRES/RJ Nº 092/2015. Abaixo são relacionados tais ações, que 
deverão ser implementadas por todas as coordenações regionais: 

 
� fiscalizar empresas que não possuem RT, identificados a partir de 

pesquisa no sistema corporativo; 
� fiscalizar o universo de empresas com registro cancelado, da ordem de 

17.887; 
� verificar a regularidade do quadro técnico (QT) das empresas 

registradas; 
� implementar ações de relacionamento com as escolas - "destravar e 

antecipar"; 
� implementar programa de conformidade com o exercício profissional; 
� atualização do capital social das empresas; 
� intensificar fiscalização de serviços ambientais; 
� intensificar a fiscalização indireta (interna). 

 
 
10. AÇÕES RELATIVAS A ATIVIDADES DE SUPORTE À FISCALIZAÇÃO 
 

� Revisar, até 31.12.2016, o fluxo de todos os processos relacionados à fiscalização no 
âmbito do Crea, identificando responsabilidades e descrevendo os respectivos 
procedimentos, prazos e serviços prestados ao cliente interno e externo;  

� Revisar, até 31.12.2016, todos os Procedimentos Operacionais Padrão – POPs 
relacionados às atividades mais relevantes do processo de fiscalização; 

� Realizar, pelo menos, um treinamento para os agentes fiscais, promovendo a 
atualização em procedimentos administrativo-operacionais, na legislação 
profissional, e desenvolvimento de outras habilidades e conhecimentos necessários à 
ação fiscalizatória (técnicas de negociação, gestão e liderança etc.); 

� Programar melhorias no sistema de informações geográficas, de forma a 
proporcionar efetivo suporte à fiscalização; 

� Subsidiar a Coordenação de Tecnologia-CTEC, visando implementar melhorias no 
sistema corporativo voltado para a fiscalização. 

 
 
11. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA FISCALIZAÇÃO 

 
Os indicadores visam medir as atividades executadas no mês. A planilha 

completa relacionada à medição das atividades compõe o Anexo 4. 
 
 
12. ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS 
 
� Mapas de produtividade mensal 
Será implantado procedimentos para que a COPF tenha um mapa de produtividade mensal. 
Tal mapa deverá permitir a visualização do desempenho da Regional e, também, de cada 
agente de fiscalização. 
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13. SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA E ATRIBUIÇÕES 
 

A Coordenação de Planejamento e Controle da Fiscalização, Coordenação de 
Apoio aos Colegiados, Coordenação de Registro, Cadastro e Acervo técnico, as Regionais 
Metropolitana, Metropolitana Leste, Leste, Serrana, Sul e Norte estão subordinadas à 
Gerência Operacional do Crea-RJ.  

 
A Coordenação de Planejamento e Controle da Fiscalização tem como 

atribuições principais: planejar, coordenar, gerenciar e promover intercâmbio com as 
regionais na busca de melhoria e ampliação das atividades fiscalizadas; acompanhar a 
execução do plano de ação de fiscalização das diversas atividades do Sistema; elaborar 
dados estatísticos e georreferenciados dos resultados obtidos.  

 
As coordenações regionais executam e acompanham as atividades previstas 

no plano de fiscalização traçado pela GEOP/planejamento e controle. Também, planejam e 
executam ações de rotina, relacionamento com instituições públicas e privadas e ações do 
Programa de Certificação de Conformidade com o Exercício Profissional. 
 
 
14. NORMAS APLICÁVEIS À FISCALIZAÇÃO 
 
14.1 No âmbito do Sistema Confea/Crea: 
 

� Decreto nº 23.196, de 1933, que regula o exercício da profissão agronômica; 
� Decreto nº 23.569, de1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, de 

arquiteto e de agrimensor; 
� 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 de dezembro de 1933; 

� Lei nº 4.076, de 23 de junho de 1962, que regula o exercício da profissão de 
geólogo; 

� Lei nº 4.643, de 31 de maio de 1965, que determina a inclusão da especialização de 
engenheiro florestal na enumeração do art. 16 do Decreto-Lei nº 8.620, de 10 de 
janeiro de 1946; 

� Lei nº 5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, 
Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo; 

� Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão 
de técnico industrial de nível médio; 

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

� Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de geógrafo; 
� Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980, que dispõe sobre a profissão de 

meteorologista; 
� 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; 

� Lei nº 7.802, de 1989, que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 
propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 
resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências; 

� Decreto nº 90.922, de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524; 
� Decreto nº 4.074, de 2002, que regulamenta a Lei nº 7.802, de 1989; 
� Decreto nº 4.560, de 30 de dezembro de 2002, que altera o Decreto nº 90.922, de 6 

de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968; 
� Decreto nº 7.983, de 2013, art. 10; 
� Resoluções, decisões normativas e decisões plenárias do Confea; 
� Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional, edição 2015 

(http://www.confea.org.br/media/Manual%20de%20Fiscaliza%C3%A7%C3%A3o%2
0FINAL.pdf) 

� Atos normativos do Crea-RJ; 
� Manuais de fiscalização das câmaras especializadas. 
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14.2 No âmbito do Estado do Rio de Janeiro: 
 

� Constituição do Estado do Rio de Janeiro, art. 77, § 8º; 
� Decreto-Lei nº 247, de 21 de julho de 1975, que dispõe sobre a segurança contra 

incêndio e pânico; 
� Decreto nº 897, de 21 de setembro de 1976, que regulamenta o Decreto-lei nº 247, 

de 21 de julho de 1975, que dispõe sobre segurança contra incêndio e pânico; 
� Lei nº 2.743, de 7 de janeiro de 1999, que regulamenta a fabricação, instalação e 

conservação de aparelhos de transporte no Município do Rio de Janeiro (elevadores);  
� Lei nº 2.963, de 22 de junho de 2012, que determina a realização periódica de 

inspeções em edificações no âmbito do Município de Niterói e dá outras providências 
(município de Niterói); 

� Lei nº 6.400, de 05 de março de 2013, que determina a realização periódica por 
autovistoria, a ser realizada pelos condomínios ou por proprietários dos prédios 
residenciais, comerciais e pelo poder publico, nos prédios públicos, incluindo 
estruturas, fachadas, empenas, marquises, telhados e obras de contenção de 
encostas bem como todas as suas instalações e cria laudo técnico de vistoria predial 
(LTVP) no estado do Rio de Janeiro e dá outras providências; 

� Lei nº 6.890, de 2014, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção quinquenal 
de segurança nas instalações de gás das unidades residenciais e comerciais supridas 
por gases combustíveis no Estado do Rio de Janeiro; 

� Decreto n.º 5.281, de 23 de agosto de 1985, que simplifica normas e critérios para 
construção e aceitação de edificações residenciais unifamiliares e dá outras 
providências (município do Rio de Janeiro);  

� Decreto n° 10.426, de 6 de setembro de 1991, que simplifica formalidades no 
processo de licenciamento de edificações e dá outras providências (município do Rio 
de Janeiro); 

� Decreto nº 23.317, de 10 de julho de 1997, que aprova o regulamento aplicável às 
instalações prediais de gás canalizado e à medição e faturamento dos serviços de 
gás canalizado (estadual); 

� Decreto n º 35.671, de 9 de junho de 2004, que dispõe sobre a segurança contra 
incêndio e pânico nas edificações construídas anteriormente à vigência do Decreto nº 
897, de 21 de setembro de 1976 e dá outras providências; 

� Decreto Municipal nº 27.663, de 9 de março de 2007, que regulamenta a Lei nº 
3.032, de 7 de junho de 2000, quanto à obrigatoriedade por parte dos proprietários 
de imóveis com marquises da sua conservação e manutenção, e dá outras 
providências (município do Rio de Janeiro); 

� Decreto nº 31.165 de 25 de setembro de 2009, que institui o Regime Integrado de 
Licenciamento de Obras no Município do Rio de Janeiro e dá outras providências 
(município do Rio de Janeiro); 

� Decreto nº 37.426 de 11 de julho de 2013, que regulamenta a aplicação da Lei 
Complementar nº 126, de 26 de março de 2013, e da Lei nº 6.400 de 5 de março de 
2013, que instituem a obrigatoriedade de realização de vistorias técnicas nas 
edificações existentes no Município do Rio de Janeiro; 

� Resolução n° 169, de 28 de novembro de 1994 - Baixa instruções complementares 
para a apresentação de projetos de segurança contra incêndio e pânico na Diretoria 
Geral de Serviços Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de 
Janeiro;  

 
15. CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM OS CLIENTES/USUÁRIOS 
 
Os contatos com os clientes/usuários serão feitos mediante a utilização dos seguintes meios 
de comunicação: 

a) Ofício; 
b) Telefone; 
c) Mensagem eletrônica via Internet; 
d) Informações no portal do Crea-RJ na Internet; 
e) Contato pessoa/pessoa; 
f) Reuniões e palestras (equipe de relacionamento). 



 

13 

 

 
16. TREINAMENTO DO CORPO DE AGENTES DE FISCALIZAÇÃO 
Serão realizados os seguintes eventos para capacitação do corpo funcional: 

� um encontro com agentes de fiscalização - nivelamento de diretrizes; 
� seis encontros regionais - nivelamento de procedimentos e legislação, dirigido a 

agentes de fiscalização; 
� dois encontros com coordenadores regionais - nivelamento de gestão. 

 
17. AÇÕES DE MÍDIA E EVENTOS (parceria com a Gerência de Tecnolocia e 
Inovação) 

� produção de material de apoio à fiscalização (folhetos, folders etc.);  
� campanha institucional de orientação à comunidade para contratar profissional 

habilitado (inclusive atividades de autovistoria); 
� divulgação das ações de fiscalização em rádio e TV na jurisdição das regionais; e  
� realização de um seminário para prefeitos, visando a implantação da Lei nº 6.400 em 

seus municípios (autovistoria). 
 
Rio de Janeiro 1º de março de 2016. 
 
Coordenação de Planejamento e Controle da Fiscalização 
Gerência Operacional 
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ANEXO 1 
ÁREA DE ATUAÇÃO DO CREA-RJ 

 
Trinta e uma inspetorias e quatro postos de atendimento compõem a estrutura do Crea no Estado do Rio de Janeiro. A coordenação 

das ações nos diversos municípios é atribuição das coordenadorias regionais.  
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ANEXO 2 

METAS DA FISCALIZAÇÃO PARA 2016 
 

Com a implementação do presente plano pretende-se obter um acréscimo nos 
resultados em comparação com o exercício 2015: 

 
PRODUTO UNIDADE Resultado 

alcançado em 
2015 (a) 

Meta para 
2016 (b) 

INCREMENTO 
(b/a) 

Registro de ART un 199.822 240.000 20% 
Registro de profissionais un 19.223 19.800 3% 
Registro de empresas un 916 943 3% 
Receita bruta auferida 
pelo Crea-RJ (ART) 

 19.902.350,08 23.882.000,00 20% 

Relatórios de fiscalização 
emitidos (RF) TOTAL 

un 40.265 55.680 (*) 38% 

Autos de infração lavrados un 6.543 8.352 (**) 27% 
Ação de Fiscalização 
Concentrada (por 
atividade econômica e ou 
por modalidade 
profissional) 

un 0 13  

Fiscalização em parceria 
com outras instituições 
públicas (FPI) 

un 0 6  

Pessoas jurídicas 
certificadas 

un 217 300 38% 

(*) vide indicadores de desempenho; considerado 12 meses de trabalho/ano (anexo 4) 
(**) não se considera uma meta e sim uma expectativa de incidência de autuações (15% 
das ações de fiscalização resultarão na lavratura de auto de infração) 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA/2016 

ATIVIDADE QTDE  
Mês de Execução 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA 
(ênfase na 
modalidade)  
AGRONOMIA 

3 

            

AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA 
(ênfase na 
modalidade) 
QUÍMICA 

1 

            

AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA 
(ênfase na 
modalidade) 
GEOLOGIA E 
MINAS 

1 

            

AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA 
(ênfase na 
modalidade) 
AGRIMENSURA 

1 

            

AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA 
(ênfase na 
AUTOVISTORIA) 

6 

            

AÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO 
CONCENTRADA a 
ser realizada em 
parceria com 
outras instituições 
públicas 

1 

            

TOTAL de AFCs 13             

Formalizar 
convênios com 
instituições 
públicas no âmbito 
municipal, estadual 
e federal, 
objetivando 
ampliar a 
fiscalização 

6             

 
 Previsão para execução 
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ANEXO 4 

INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO 
 

Os indicadores visam medir as atividades de rotina executadas no mês, 
priorizando-se a emissão de relatórios de fiscalização, o prazo para apuração de denúncias 
e assertividade da fiscalização. Na sequência, são apresentados os indicadores de avaliação 
de desempenho: 

 
� emitir 80 relatórios de fiscalização/fiscal/mês (média) - CÁLCULO: (n° total de 

relatórios emitidos/n° total de fiscais ativos no mês); 
� atingir 15% de eficiência na lavratura de autos de infração/mês em comparação com 

os relatórios de fiscalização emitidos no mês - CÁLCULO: (nº total de autos de 
infração lavrados no mês/nº total de RF emitidos no mês) x 100; 

� apurar, no prazo de até 20 dias, 95% das denúncias recebidas - CÁLCULO: (n° de 
denúncias apuradas no prazo/n° total de denúncias recebidas no mês) x 100; 

� obter 95% de decisões favoráveis aos AIs em julgamento no âmbito das câmaras 
especializadas - CÁLCULO: (n° total de processos com decisões favoráveis/n° total 
de processos recebidos após apreciação das câmaras especializadas no mês) x 100. 

 
ITENS DE CONTROLE (IC) DAS ATIVIDADES DE ROTINA MEDIDOS MENSALMENTE (*) 

Processo 
Unidade 

Responsáve
l 

Objetivo 
Nome do 
Indicado

r 

Indicado
r  

Cálculo Meta 

Ação 
Fiscalizatória 

Coordenação 
Regional 

Medir 
quantidade 
de relatórios 
de 
fiscalização 
emitidos (RF) 
TOTAL 

Mensuração 
da 

atividade 
de 

fiscalização 
(*) 

Qtde total 
de 
relatórios 
emitidos 
(média por 
fiscal ativo) 

IC= (qtde 
total de 
relatórios/qtde 
total de fiscais 
ativos no mês) 

80 a 100 
relatório

s 

Verificar a 
eficiência da 
fiscalização 
em função 
dos autos de 
infração 
lavrados 

Incidência 
de 

autuações 
(*) 

Eficiência 
da 
fiscalização 
(considerar 
fiscal ativo 
no mês) 

IC = (nº total 
de autos de 
infração 
lavrados no 
mês/nº total 
de RF emitidos 
no mês) x 100 

15% 
 

Denúncias 
apuradas em 
até 20 dias 
do 
recebimento 
da demanda 

Mensuração 
da 

eficiência 

Denúncias 
apuradas 
no prazo 
(20 dias) 

IC = (qtde de 
denúncias 
apuradas no 
prazo/qtde 
total de 
denúncias 
apuradas) x 
100 

85 a 
95% 

Formalizaçã
o e 

instrução de 
processos 

COPF - 
Suporte à 

fiscalização 

Processos 
com decisão 
FAVORÁVEL 
ao auto de 
infração em 
julgamento 
nas câmaras 
especializada
s 

Mensuração 
da eficácia 

Quantidade 
de 
processos 
com 
decisão 
favorável 
ao Crea-RJ 

IC = (qtde 
total de 
processos com 
decisão 
favorável/nº 
total de 
processos 
recebidos após 
apreciação das 
câmaras 
especializadas
) x 100  

90 a 
95% 

(*) em consonância com a primeira versão dos indicadores definidos na última reunião da 
Comissão Temática "Indicadores de Gestão e Governança", do Confea (9.06.2015) 
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Obs.: o sinal "/" significa divisão 
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ANEXO 5 

PROFISSIONAIS E EMPRESAS REGISTRADOS NO CREA-RJ 
 
 

a) Profissionais registrados (posição em dezembro/2015) 
 

NUMERO DE PROFISSIONAIS ativos POR MODALIDADE 
Modalidade Quantidade % do Total 

CIVIL 52.787 27,9% 
ELETRICISTA 75.679 39,9% 
MECÂNICA E METALÚRGICA 44.531 23,5% 
QUÍMICA 4.874 2,6% 
GEOLOGIA E MINAS 2.973 1,6% 
AGRIMENSURA 1.695 0,9% 
AGRONOMIA 4.535 2,4% 
SEGURANÇA (*) (2.413) 1,3% 
TOTAL 189.487 100% 

Fonte: CTEC 
(*) estão distribuídos nas demais modalidades, pois se trata de especialização profissional 

 
 
 
 
 

b) Empresas registradas (posição em dezembro/2015) 

EMPRESAS REGISTRADAS (nº) 2012 2013 2014 2015 
Ativas 12.161 13.466 13.685 14.085 

Fonte: CTEC 
 
 
 

c) ARTS registradas - 2012 a dezembro/2015 

MODALIDADES PROFISSIONAIS 
EXERCÍCIO/QTDE 

2012 2013 2014 2015 

CIVIL 76.671 82.918 90.988 84.701 

ELETRICISTA 40.739 44.208 47.444 47.029 

MECÂNICA E METALÚRGICA 28.647 31.579 32.047 34.782 

QUÍMICA 813 977 1.079 1.305 

GEOLOGIA E MINAS 4864 5.076 5.078 5.110 

AGRIMENSURA 1.010 
 

931 1.293 1.419 

AGRONOMIA 6.502 
 

8.646 
 

7.868 7.741 

SEGURANÇA  8.930 
 

15.269 
 

18.226 17.295 

OUTRAS 
   

440 

TOTAL 168.176 
 

189.604 
 

204.023 199.822 

Fonte: CTEC 
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ANEXO 6 

AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO POR REGIONAL, EM QUANTIDADE – 2012 a 2015 
 

Regional Relatórios de fiscalização emitidos Autos de infração lavrados 
2012 2013 2014 2015 2012 

(*) 
2013 
(**) 

2014 2015 

Metropolitana 13.063 15.383 16.098 16.255 2.214 2.469 1.571 3.833 
Metropolitana 
Leste 

6.065 5.128 6.005 6.574 573 464 1.083 760 

Leste 6.911 7.390 8589 7.328 942 725 964 768 
Norte 1.813 1.498 1.647 1.880 771 539 404 473 
Sul 4.241 4.318 4.574 5.314 373 197 168 356 
Serrana 3.685 4.330 3.602 2.914 352 505 436 353 
TOTAL 35.728 38.047 40.515 40.265 5.225 4.899 4.626 6.543 
(*) Apenas notificação  
(**) Autuação direta a partir de 5 de agosto de 2013 
Fonte: CTEC 
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ANEXO 7 
RECURSOS HUMANOS 

AGENTES DE FISCALIZAÇÃO 
 

LOCALIDADE INSPETORIA QTDE 
Regional 
Metropolitana 
(CORM) 

Sede 12 
Adilson Rodrigues dos Santos  
Albino Fernandes Damaso  
Ana Cristina Teixeira de Lyra  
Eduardo Mateus Francisco  
Fernando Mendes Neto  
Gino Borges de Carvalho  
Jomir Nogueira dos Santos  
Jose Carlos Pingitore Papa  
Kennedy Bezerra de Araujo  
Leonardo Henrique Bride Alves   

Marcelo Bezerra Ferreira 
Licenciado 
(INATIVO) 

Mario Roberto Souza Gomes  
ZONA OESTE E BAIXADA 11 
Alessandra C. dos Santos Reis  
Alex José Ferreira Santos  
Andrea Rabello Jeronymo  
Carlos Franklin Dias Moreira  
Celina Matheus de Jesus Carvalho  
Cleverson Carvalho de Souza  
Glauco Lopes Tostes   
Luciano Santos da Silva   
Pablo Nazareth Pereira Alves  
Pedro Paulo Guimarães Ghenov  
Roberval Ferreira de Araújo  

Regional 
Metropolitana Leste 
(COML) 

 09 
Celso Cesar dos Santos Silva  
Cesar Moreira da Anunciação  
Jorge Luis Andrade da Silva  
Leonardo de Oliveira Friedl  
Luis Carlos Jordão de Souza  
Marcio Ornellas da Cunha  
Marco Aurelio Machado Rodrigues  
Marcos Yoshikazu Tsuge  
Worlles Wagner de Oliveira Batista  
  

Regional Leste 
(CORL) 

 11 
Bárbara Audara Brito Gomes  
Christian Lucio Silva de Carvalho  
Edson dos Santos Teixeira  
Jose Augusto Vargas Tavares Manhaes  
Leonardo Medeiros Picolli Ruiz  
Márcio André Cedraz de Oliveira  
Márcio Maximiano Silva de Oliveira  
Márcio Pereira  
Ottassano de Souza Panetto  
Silvia Barbosa Sampaio  
Walcir Toledo  
  

Regional Norte 
(CORN) 

 03 
Adauto Lima Ruback Junior  
Marcos Lima de Sá  
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Marcus Vinicius Freitas Soraggi  
Regional Serrana 
(CORS) 

 05 
Carlos Henrique Durce Cruz  
José Carlos Araújo Brito  
Leonardo Canário Carlos  
Marco Antônio de Azevedo Barreto  
Sergio Azevedo dos Santos  

Regional Sul (COSL)  06 
Cintia da Rocha Eloy  
Dulcenea Chaves Ribeiro  
Gisele Maria Pentagna de Souza   
João de Ataide Garcia Precioso  
Neide Aparecida dos Santos  
Rosana Missão de Oliveira  

COPF  01 
Evandro Luis Figueiredo (INATIVO) 

Suporte à 
fiscalização 

geoprocessada 
TOTAL GERAL 58 
TOTAL INATIVOS 2 
TOTAL ATIVOS 56 
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ANEXO 8 

INFRAESTRUTURA EXISTENTE 
 

N° INSPETORIA/Posto 
de atendimento 

SEDE 
PRÓPRIA 

SEDE 
ALUGADA 

VEÍCULO CARACTERISTICA 
DA UNIDADE 

01 ANGRA DOS REIS x  1 de 
fiscal 

inspetoria 

02 ARARUAMA  x 3 de 
fiscal 

inspetoria 

03 ARMAÇÃO DOS 
BÚZIOS 

 x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

04 BARRA DA TIJUCA  x 2 de 
fiscal 

inspetoria 

05 BARRA DO PIRAI  x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

06 CABO FRIO x  2 de 
fiscal 

inspetoria 

07 CAMPO GRANDE  x 4 de 
fiscal 

inspetoria 

08 CAMPOS DOS 
GOYTACAZES 

 x 1+ 1 de 
fiscal 

inspetoria 

09 CANTAGALO  x - inspetoria 
10 DUQUE DE CAXIAS  x 1 de 

fiscal 
inspetoria 

11 ELETRONUCLEAR 
(Angra dos Reis) 

 x - posto de 
atendimento 

12 ILHA DO 
GOVERNADOR 

 x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

13 ITABORAÍ  x - inspetoria 
14 ITAGUAÍ   x - posto de 

atendimento 
15  ITAOCARA  x - inspetoria 
16 ITAPERUNA  x 1 de 

fiscal 
inspetoria 

17 MACAÉ  x 1+ 2 de 
fiscal 

inspetoria 

18 MAGÉ  x - inspetoria 
19 MARICÁ  x 1 de 

fiscal 
inspetoria 

20 MIGUEL PEREIRA  x - inspetoria 
21 NITERÓI  x 1 de 

fiscal 
inspetoria 

22 NOVA FRIBURGO  x  inspetoria 
23 NOVA IGUAÇU  x 3 de 

fiscal 
inspetoria 

24 PARATY  x - inspetoria 
25 PETRÓPOLIS x  1+ 2 de 

fiscal 
inspetoria 

26 RESENDE  x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

27 RIO DAS OSTRAS  x 2 de 
fiscal 

inspetoria 

28 RIO DE JANEIRO x  6 veículos  sede do Crea-RJ 
29 SANTO ANTONIO DE 

PÁDUA 
 x 1 de 

fiscal 
inspetoria 

30 SÃO GONÇALO  x 2 de 
fiscal 

inspetoria 

31 SÃO JOÃO DE MERITI  x - posto de 
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- posto de 
atendimento 

atendimento - 
Poupa Tempo 

32 TERESÓPOLIS x  2 de 
fiscal 

inspetoria 

33 TRÊS RIOS  x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

34 VALENÇA  x 1 de 
fiscal 

inspetoria 

35 VOLTA REDONDA x  1+ 2 de 
fiscal 

inspetoria 

 SEDE - veículo à 
disposição da COPF 

  1 Serviço de apoio 
administrativo 

TOTAL 6 30 50 - 
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ANEXO 9 
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO 

 
ITENS DISCRIMINAÇÃO PRINCIPAL USO 

1 netbook Acesso ao sistema corporativo, preenchimento do RF 
(relatório de fiscalização) eletrônico, consultas sobre 
à situação de profissionais e empresas e edição de 
relatórios específicos 

2 celular Comunicação exclusivamente e restrita entre os 
fiscais e a parte administrativa do crea, ligações para 
empresas e profissionais do sistema Confea/Crea, 
obtenção de coordenadas geográficas, uso como 
roteador, devido a utilização de dados ilimitada e 
fotografar obras e serviços pertinentes à fiscalização 

3 impressora portátil Subsidiar na impressão de relatórios, ofícios, 
documentos. Pode ser utilizada para lavrar auto de 
infração in loco 

4 scanner portátil Copiar documentos no local do empreendimento 
5 EPIs Capacete de obra, óculos, botas, protetor solar, 

pastas, coletes de fiscalização etc. 
6 veículos Para a realização das atividades de fiscalização, a 

unidade possui 50 veículos 
 
Investimentos para 2016 

 
Os netbooks serão trocados por equipamentos mais modernos, pois estão 

apresentando problemas de avarias e obsolescência. A substituição visa, também, adequar 
às novas tecnologias voltadas para o georreferenciamento. Para a renovação dos 
equipamentos, foram sugeridos os seguintes equipamentos: tablets, ChromeBooks ou 
ultrabooks híbridos. 
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ANEXO 10 

DADOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Município 

Área da 
unidade 

territorial 
(km2) 

População 
% da 

população em relação ao 
Estado 

Angra dos Reis 819,6 148.294 0,93 
Aperibé 92,4 10.215 0,06 
Araruama 639,5 110.057 0,69 
Areal 110,5 11.213 0,07 
Armação dos Búzios 71,7 27.039 0,17 
Arraial do Cabo 157,6 27.189 0,17 
Barra do Piraí 582,1 91.474 0,57 
Barra Mansa 548,0 172.484 1,08 
Belford Roxo 79,0 455.598 2,85 
Bom Jardim 385,7 24.474 0,15 
Bom Jesus do Itabapoana 599,4 35.133 0,22 
Cabo Frio 410,6 171.551 1,07 
Cambuci 561,6 14.580 0,09 
Campos dos Goytacazes 4 040,6 442.363 2,76 
Cantagalo 754,1 18.664 0,12 
Carapebus 310,6 13.141 0,08 
Cardoso Moreira 517,2 12.405 0,08 
Carmo 320,7 17.384 0,11 
Casimiro de Abreu 455,9 34.402 0,21 
Comendador Levy Gasparian 109,6 8.169 0,05 
Conceição de Macabu 338,9 21.084 0,13 
Cordeiro 112,5 20.113 0,13 
Duas Barras 376,3 10.904 0,07 
Duque de Caxias 468,3 818.432 5,11 
Engenheiro Paulo de Frontin 142,9 13.236 0,08 
Guapimirim 361,9 51.198 0,32 
Iguaba Grande 48,7 20.879 0,13 
Itaboraí 429,3 210.780 1,32 
Itaguaí 281,3 100.362 0,63 
Italva 294,8 12.536 0,08 
Itaocara 428,7 22.892 0,14 
Itaperuna 1 109,5 89.762 0,56 
Itatiaia 241,9 28.262 0,18 
Japeri 81,4 91.933 0,57 
Laje do Muriaé 251,6 7.481 0,05 
Macaé 1 219,8 194.497 1,21 
Macuco 77,6 5.212 0,03 
Magé 386,8 218.307 1,36 
Mangaratiba 361,8 34.966 0,22 
Maricá 363,9 116.216 0,73 
Mendes 96,3 17.892 0,11 
Mesquita 39,1 168.403 1,05 
Miguel Pereira 288,8 24.323 0,15 
Miracema 302,5 26.326 0,16 
Natividade 390,6 15.053 0,09 
Nilópolis 19,4 154.232 0,96 
Niterói 134,5 441.078 2,75 
Nova Friburgo 938,5 173.989 1,09 
Nova Iguaçu 520,5 767.505 4,79 
Paracambi 186,8 46.251 0,29 
Paraíba do Sul 589,3 40.136 0,25 
Parati 933,8 35.762 0,22 
Paty do Alferes 307,2 25.704 0,16 
Petrópolis 797,1 277.816 1,74 
Pinheiral 77,8 22.719 0,14 
Piraí 504,6 26.277 0,16 
Porciúncula 301,5 17.703 0,11 
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Porto Real 50,9 16.480 0,10 
Quatis 287,2 12.066 0,08 
Queimados 76,7 131.163 0,82 
Quissamã 724,2 19.644 0,12 
Resende 1 100,2 117.243 0,73 
Rio Bonito 463,0 53.677 0,34 
Rio Claro 843,4 17.051 0,11 
Rio das Flores 479,5 8.183 0,05 
Rio das Ostras 230,4 101.508 0,63 
Rio de Janeiro 1205,8 5.940.224 37,10 
Santa Maria Madalena 816,8 10.249 0,06 
Santo Antônio de Pádua 610,7 39.750 0,25 
São Fidélis 1 035,6 36.639 0,23 
São Francisco de Itabapoana 1 122,3 40.495 0,25 
São Gonçalo 248,7 945.752 5,91 
São João da Barra 457,8 32.090 0,20 
São João de Meriti 34,7 439.497 2,75 
São José de Ubá 251,6 7.003 0,04 
São José do Vale do Rio Preto 220,9 20.216 0,13 
São Pedro da Aldeia 336,7 86.506 0,54 
São Sebastião do Alto 397,0 8.836 0,06 
Sapucaia 538,8 17.267 0,11 
Saquarema 353,6 73.796 0,46 
Seropédica 268,2  

76.045 
0,47 

Silva Jardim 939,5 21.219 0,13 
Sumidouro 397,6 14.768 0,09 
Tanguá 142,9 29.355 0,18 
Teresópolis 772,9 160.205 1,00 
Trajano de Morais 592,9 10.252 0,06 
Três Rios 321,0 75.687 0,47 
Valença 1 305,8 69.347 0,43 
Varre-Sai 190,7 9.204 0,06 
Vassouras 532,4 33.950 0,21 
Volta Redonda 182,0 246.210 1,54 

Fonte: 
 
UF: RJ 
Região: Sudeste 
Capital: Rio de Janeiro 
Área: 43.696,054 km² 
População: 16.010.429 hab. 
Densidade demográfica: 352,58 hab./km² 
PIB: R$275,363 bilhões 
PIB/capita: R$17.695,00 
IDH-M: 0,832 (2005) 
Expec. de vida: 73,1 anos 
Mort. infantil: 19,5/mil nasc. 
Taxa analfabetismo: 4,0% 
Nº municípios: 92 
WebSite: http://www.governo.rj.gov.br 
 



 

29 

 

ANEXO 11 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO (*)  

Regional Metropolitana 

REGIONAL 
METROPOLITANA Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, Sivicultura  
Exploração Florestal  

Pesca 
Ind. 

Extrativa 
Industria de 

Transformação Construção 
Transporte  

Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Rio de Janeiro Diversas 1 205,8  5.940.224 39 5 154 2815 911 693 94430 11921 

Itaguaí 
Máquinas e 
Equipamentos  281,3  100.362 

4 2 72 102 83 40 
665 72 

Seropédica Produtos Alimentares  268,2  76.045 4 
 

39 28 28 6 314 35 

Duque de Caxias Química  468,3  818.432 10 
 

10 1273 321 296 3027 431 

Belford Roxo Química  79,0  455.598 5 2 3 311 111 60 1125 76 

Japeri Metalurgia  81,4  91.933   
5 16 25 12 103 22 

Nilópolis Produtos Alimentares  19,4  154.232 3 
 

  190 70 25 780 65 

Nova Iguaçu Madeira e Mobiliário  520,5  767.505 11 1 15 812 244 226 2903 258 

Paracambi  Têxtil  186,8  46.251       150 13 

Queimados Bebidas  76,7  131.163 2 
 

10 83 29 28 244 21 

São João do Meriti Produtos Alimentares  34,7  439.497       1521 91 

Mesquita Produtos Alimentares 39,1 168.403       
  Fonte: 

(*) as atividades econômicas são expressas em número de empresas 
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ANEXO 11 (cont.) 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO 

 

Regional Metropolitana Leste 

REG. 
METROPOLITANA 
LESTE Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, 

Sivicultura  
Exploração 
Florestal  

Pesca 
Ind. 

Extrativa 
Industria de 

Transformação Construção 
Transporte  

Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Maricá Produtos Alimentares  363,9  116.216 14 1 16 104 42 14 640 54 

Niterói  Material de Transporte  134,5  441.078 14 5 11 683 409 232 11288 962 

Itaborai  
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  429,3  210.780 

9 2 24 234 54 36 
647 69 

Tanguá  
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  142,9  29.355 

1 1 2 27 7 3 
25 21 

Rio Bonito  Produtos Alimentares  463,0  53.677 8   15 140 26 24 221 172 

São Gonçalo  Farmacêutica  248,7  945.752             5699 289 

Guapimirim Papel Celulose  361,9  51.198 10     67 22 11 104 27 

Magé Têxtil  386,8  218.307 10 1 10 216 57 23 476 56 

Fonte: 
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ANEXO 11 (cont.) 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO 

Regional Norte 

REGIONAL NORTE Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, 

Sivicultura  
Exploração 
Florestal  

Pesca Ind. Extrativa Industria de 
Transformação Construção 

Transporte  
Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Campos dos Goytacazes Produtos Alimentares 4 040,6  442.363             5262 581 

Cardoso Moreira Produtos Alimentares  517,2  12.405             59 6 

Italva 
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  294,8  12.536 

1   8 29 3 3 
103 6 

São Fidélis Produtos Alimentares 1 035,6  36.639             131 9 
São Francisco do 
Itabapoana Produtos Alimentares 1 122,3  40.495 

            
110 14 

São João da Barra Bebidas  457,8  32.090             171 32 

Aperibé Máquinas e Equipamentos  92,4  10.215       46 1 3 43 9 

Cambuci Produtos Alimentares  561,6  14.580             29 10 

Itaocara Produtos Alimentares  428,7  22.892 4   2 43 9 7 76 9 

Miracema Produtos Alimentares  302,5  26.326     4 68 6 10 71 12 

Santo Antônio de Pádua Papel e Celulose  610,7  39.750             169 31 
Bom Jesus do 
Itabapoana Produtos Alimentares  599,4  35.133             121 21 

Itaperuna Produtos Alimentares 1 109,5  89.762             360 62 

Laje do Muriaé Produtos Alimentares  251,6  7.481     4 13 3 2 18 1 

Natividade Produtos Alimentares  390,6  15.053 1   1 35 11 13 61 4 

Porciúncula Produtos Alimentares  301,5  17.703   1 5 59 7 6 49 
 

São José de Ubá Produtos Alimentares  251,6  7.003             11 8 

Varre-Sai Produtos Alimentares  190,7  9.204 1   1 12 1 1 16 3 

Fonte: 
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ANEXO 11 (cont.) 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO 

 

Regional Sul 

REGIONAL SUL Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, Sivicultura  
Exploração Florestal  

Pesca Ind. 
Extrativa 

Industria de 
Transformação Construção 

Transporte  
Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Angra dos Reis Naval e energia  819,6  148.294 7 4   112 124   1842 142 

Barra do Pirai Metalurgia  582,1  91.474 7   12 159 42 55 960 62 

Barra Mansa  Metalurgia  548,0  172.484 15   9 275 67 151 1375 121 
Eng. Paulo de 
Frontin 

Equipamentos e Materiais 
Médicos  142,9  13.236 

7     36 2 4 
47 1 

Itatiaia Produtos de Borracha  241,9  28.262 7   2 48 28 18 155 23 

Mangaratiba 
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  361,8  34.966 

3   2 14 14 28 
152 28 

Mendes Gráfica  96,3  17.892 3     34 9 32 70 7 

Paraty Madeira e Mobiliário  933,8  35.762 4 1 6 40 9 13 389 15 

Pinheiral  
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  77,8  22.719 

2     25 4 7 
194 14 

Pirai Bebidas  504,6  26.277 5   4 40 15 9 318 19 

Porto Real Automobilística  50,9  16.480       15 4 3 44 13 

Quatis Produtos Alimentares  287,2  12.066 4   1 20 6 4 40 8 

Resende Automobilística 
1 

100,2  117.243 
16   7 216 90 90 

1089 136 

Rio Claro Bebidas  843,4  17.051 2   2 7 8 7 82 6 

Rio das Flores  Produtos Alimentares  479,5  8.183 2     11 3 4 20 5 

Valença  Têxtil  
1 

305,8  69.347 
15   8 130 7 21 

284 25 

Vassouras Metalurgia  532,4  33.950 11   5 65 10 11 235 25 

Volta Redonda  Metalurgia  182,0  246.210 4   8 343 142 124 5053 293 

Fonte: 
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ANEXO 11 (cont.) 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO 

Regional Leste 

REGIONAL LESTE Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, Sivicultura  
Exploração Florestal  

Pesca Ind. Extrativa Industria de 
Transformação Construção 

Transporte  
Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Araruama Madeira e Mobiliário  639,5  110.057 7 1 34 124 40 19 487 71 

Iguaba Grande Madeira e Mobiliário  48,7  20.879     5 9 4 4 64 4 

Saquarema Madeira e Mobiliário  353,6  73.796 5   8 89 13 14 168 118 

Silva Jardim Produtos Alimentares  939,5  21.219 12 1 17 42     46 8 

Búzios Metalurgia  71,7  27.039 1     23 19 20 126 24 

Arraial do Cabo Química  157,6  27.189 10 3 22 17 28 28 171 15 

Cabo Frio  Produtos Alimentares  410,6  171.551 
12 4 23 175 115 53 

970 194 

São Pedro da Aldeia Produtos Alimentares  336,7  86.506   1 17 62 26 10 256 48 

Carapebus Produtos Alimentares  310,6  13.141             87 3 
Conceição de 
Macabu Produtos Alimentares  338,9  21.084 

1   1 31 4 5 
190 5 

Macaé 
Máquinas e 
Equipamentos 1 219,8  194.497 

14 1 20 197 79 93 
4448 373 

Quissamã Produtos Alimentares  724,2  19.644 7 2 1 7 5 5 109 33 

Rio das Ostras 
Máquinas e 
Equipamentos  230,4  101.508 

6     61 41 13 
1599 86 

Casimiro de Abreu Química  455,9  34.402             87 50 
 

Fonte: 
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ANEXO 11 (cont.) 
ATIVIDADES ECONÔMICAS PREDOMINANTES, POR REGIÃO 

Regional Serrana 
 

 

Fonte: 

 

REGIONAL SERRANA Indústria 

Área 
Total 
(km²) População 

Agricultura, 
Pecuária, 

Sivicultura  
Exploração 
Florestal  

Pesca Ind. 
Extrativa 

Industria de 
Transformação Construção 

Transporte  
Armazenagem 
Comunicação 

Profissionais 
registrados 

Empresas 
registradas 

Cantagalo 
Produtos de Minerais Não 
Metálicos  754,1  18.664             116 19 

Carmo Produtos Alimentares  320,7  17.384             61 7 

Cordeiro Produtos Alimentares  112,5  20.113 3   3 53 25 6 236 22 

Macuco Produtos Alimentares  77,6  5.212 2   1 3   8 28 5 

Sta. Maria Madalena Vestuário  816,8  10.249             31 8 

São Sebastião do Alto Produtos Alimentares  397,0  8.836     4 9 3 3 33 4 

Trajano de Moraes Produtos Alimentares  592,9  10.252 4   1 8 6 6 29 4 

Bom Jardim Madeira e Mobiliário  385,7  24.474 2   14 65 6 31 48 13 

Cachoeira de Macacu Bebidas  956,8  51.727             135 15 

Duas Barras Produtos Alimentares  376,3  10.904 7     36 2 5 33 4 

Nova Friburgo Metalurgia  938,5  173.989 15 1 11 1060 149 107 914 143 

Petrópolis 
Equipamentos e Materiais 
Médicos 

797,1 
277.816 

31   12 1077 163 135 
2283 320 

São José do Vale do Rio 
Preto Produtos Alimentares 

220,9 
20.216 

10   2 53 11 6 
31 6 

Teresópolis Bebidas  772,9  160.205 19   16 329 108 46 783 131 

Sumidouro  Máquinas e Equipamentos  397,6  14.768 1   2 14   2 12 5 

Miguel Pereira Produtos Alimentares  288,8  24.323 4   4 50 33 11 128 35 

Paty do Alferes Produtos Alimentares  307,2  25.704 2   2 29 6 7 57 13 

Três Rios  Produtos Alimentares  321,0  75.687 12   14 167 47 179 270 55 

Areal  Farmacêutica  110,5  11.213 3   2 21 5 9 30 15 

Levi Gasparian  Produtos Alimentares  109,6  8.169 1   5 26 11 4 16 17 

Paraiba do Sul  Artigos de Plastico   589,3  40.136 14   7 80 12 28 111 16 

Sapucaia  Produtos Alimentares  538,8  17.267 5   6 34 3 14 42 10 
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ANEXO 12 

RELAÇÃO DAS CIDADES X DISTÂNCIA DA SEDE 

MUNICÍPIOS km 
Angra dos Reis 
 

159 
Aperibé 
 

269 
Araruama 
 

122 
Areal 118 
Armação dos Búzios 
 

182 
Arraial do Cabo 170 
Barra do Piraí 127 
Barra Mansa 132 
Belford Roxo 35 
Bom Jardim 166 
Bom Jesus do Itabapoana 
 

338 
Cabo Frio 156 
Cachoeiras de Macacu 
 

103 
Cambuci 
 

289 
Campos dos Goytacazes 280 
Cantagalo 196 
Carapebus 216 
Cardoso Moreira 336 
Carmo 186 
Casimiro de Abreu 
 

133 
Comendador Levy Gasparian 
 

145 
Conceição de Macabu 
 

225 
Cordeiro 
 

189 
Duas Barras 188 
Duque de Caxias 24 
Engenheiro Paulo de Frontin 
 

95 
Guapimirim 82 
Iguaba Grande 128 
Itaboraí 50 
Itaguaí 69 
Italva 346 
Itaocara 262 
Itaperuna 
 

344 
Itatiaia 
 

183 
Japeri 78 
Laje do Muriaé 331 
Macaé 187 
Macuco 202 
Magé 62 
Mangaratiba 102 
Maricá 60 
Mendes 104 
Mesquita 38 
Miguel Pereira 120 

Miracema 300 
Natividade 397 
Nilópolis 35 
Niterói 19 
Nova Friburgo 136 
Nova Iguaçu 39 
Paracambi 83 
Paraíba do Sul 154 
Parati 255 
Paty do Alferes 124 
Petrópolis 
 

67 
Pinheiral 121 
Piraí 103 
Porciúncula 410 
Porto Real 159 
Quatis 171 
Queimados 53 
Quissamã 242 
Resende 162 
Rio Bonito 74 
Rio Claro 131 
Rio das Flores 181 
Rio das Ostras 175 
Santa Maria Madalena 238 
Santo Antônio de Pádua 
 

285 
São Fidélis 285 
São Francisco de Itabapoana 335 
São Gonçalo 30 
São João da Barra 324 
São João de Meriti 30 
São José de Ubá 326 
São José do Vale do Rio Preto 
 

140 
São Pedro da Aldeia 
 

138 
São Sebastião do Alto 223 
Sapucaia 165 
Saquarema 119 
Seropédica 71 
Silva Jardim 113 
Sumidouro 179 
Tanguá 
 

69 
Teresópolis 96 
Trajano de Morais 225 
Três Rios 
 

137 
Valença 160 
Varre-Sai 419 
Vassouras 119 
Volta Redonda 124 
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ANEXO 13 
ENDEREÇOS NA INTERNET PARA PESQUISAR CNPJ 

 
 
PESQUISA DE CNPJ NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES: 
 
http://www.google.com.br 
http://www.cnpjbrasil.com 
http://empresasdobrasil.com/ 
https://www.infoplex.com.br/ 
http://www.misterwhat.com.br/ 
http://www.buscacnpj.com.br/ 
http://www.sintegra.gov.br/ 
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ANEXO 14 
ATIVIDADES OBJETO DE FISCALIZAÇÃO, POR MODALIDADE PROFISSIONAL 

 
As ações de fiscalização devem guardar estreita sintonia com as 

atividades econômicas predominantes na jurisdição do Crea-RJ. Assim, para o 
exercício 2015 será priorizada a fiscalização do exercício das profissões nas atividades 
abaixo relacionadas. As atividades a serem fiscalizadas, todavia, estarão em 
conformidade com demandas/contribuições oriundas das câmaras especializadas, que 
deverão ser incorporadas a este plano de fiscalização ao longo de sua execução.  

 
Modalidade Agronomia - atividades: 
1. agricultura familiar - PRONAF 2. agricultura orgânica 3. análise, diagnóstico e 
prognóstico da atmosfera e suas relações mutuas com a hidrosfera,biosfera, litosfera e 
criosfera 4. arborização 5. armazenamento de grãos 6. armazenamento (uso agrícola 
qualquer) 7. armazéns galpões e similares (uso agrícola) 8. captura de pescado 9. 
certificação fitossanitária de origem (CFO) 10. classificação e certificação de produtos 
agropecuários e florestais 11. colheita e transporte florestal 12. combate à erosão 13. 
conservação de solos 14. crédito rural 15. cultivo de plantas medicinais, 
condimentares e aromáticas 16. cultura de frutícolas 17. cultura de olerícolas 18. 
culturas permanentes 19. culturas temporárias 20. desmatamento e destoca 21. 
diagnostico de dispersão de poluentes atmosféricos 22. drenagem para fins agrícolas e 
florestais 23. estações meteorológicas – convencionais e automáticas 24. esterqueiras 
25. estudos de impactos ambientais (eia/rima) 26. estradas rurais 27. estufa 28. 
expurgo 29. florestamento e reflorestamento 30. fumigação 31. gaiolas e cercados 32. 
georreferenciamento 33. indústria pesqueira 34. indústrias agrícolas e florestais 35. 
instalações para criação de animais 36. inventário florestal 37. irrigação em culturas 
38. locação de sistemas de irrigação/ drenagem 39. manutenção de áreas verdes e 
paisagismo 40. meteorologia aeronautica e marinha 41. modelagem do tempo e clima, 
hidrometeorológica e de interação oceano/atmosfera 42. modificação artificial do 
tempo 43. moradias rurais 44. perícias 45. plano de corte – exploração florestal 46. 
plano de prevenção de incêndios florestais 47. previsão do tempo e clima 48. 
produção de flores e plantas ornamentais 49. produção de sementes e mudas 50. 
tanques de produção de alevinos 51. receituário agronômico 52. reserva legal e áreas 
de preservação permanente 53. silos trincheira 54. Sistema de Informações 
Geográficas – SIG 55. sistema de várzeas 56. tanques de piscicultura 57. zootecnia: 
animais de pequeno porte 58. zootecnia: animais de médio porte 59. zootecnia: 
animais de grande porte 60. sensoriamento remoto Agrotóxicos, Lavouras 
Permanentes e Temporárias, Fruticultura, Armazenamento/Silos, Propriedades Rurais, 
Órgãos Públicos, Licenciamento Ambiental, Fiscalização de Cartório; 
 
Modalidade Civil- atividades: 
1) Edificações: 1.1 – Residenciais unifamiliares: Indispensável: Responsável Técnico 
pelo projeto arquitetônico aprovado na Prefeitura, projeto estrutural (sondagem, 
fundação e estruturas), projeto de instalações prediais (elétrica, telefonia, 
hidrossanitária, gás e pluvial), levantamento topográfico, execução da obra e serviços 
complementares. Placa de obra; Cobrar no caso de existir: RT pelo projeto de 
mecânica dos solos e obras de terra, execução da obra por subempreiteiros ou 
prestadores de serviços técnicos (forma, armação, alvenaria, revestimentos, 
instalações, impermeabilização, fornecimento de concreto usinado, etc.), execução de 
controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, revestimentos, etc.), 
execução de sondagens, fabricação de peças (lajes, vigas, vigotas, etc.) pré moldadas 
e pelos projetos e execuções de instalações especiais; Nota: Se a Prefeitura não 
possui Convênio que caracteriza o Conceito de Moradia Econômica, do CONFEA, que 
descreve as habitações de caráter popular (Decisão PL- 0470/98), este convênio não é 
válido e a ART recolhida com os subsídios do CREA, pode ser considerada nula e o 
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profissional responsabilizado. Deverá ser verificada a existência de Responsável 
Técnico e de ART pela execução da obra, os termos do Convênio e a regularidade da 
obra. Caso haja irregularidade, elaborar relatório informando quanto à situação sócio 
econômica do proprietário e notificar a Prefeitura Municipal para regularização. decisão 
PL- 0470/98: “Caracteriza-se como moradia popular, dentro do contexto da 
Engenharia Civil e Arquitetura, edificação construída pelo proprietário, muitas vezes a 
partir de projeto padrão fornecido pela Prefeitura Municipal, com pequena área 
construída, sem perspectiva de acréscimo, com aspectos estruturais primários, 
localizadas geralmente em regiões de baixo poder aquisitivo.” 1.2 – Residenciais 
multifamiliares: Indispensável: RT pelo projeto arquitetônico aprovado na Prefeitura, 
pelo projeto estrutural (sondagem, fundação e estruturas), pelo projeto de instalações 
prediais (elétrica, telefonia, hidrossanitária, gás e pluvial), pelo projeto e execução de 
instalações de prevenção e combate a incêndio, pelo levantamento topográfico, pela 
execução da obra e serviços complementares. Placa de obra; Manual de 
Procedimentos para a Verificação do Exercício Profissional Cobrar no caso de existir: 
RT pelo projeto de mecânica dos solos e obras de terra, execução da obra por 
subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos (forma, armação, alvenaria, 
revestimentos, instalações, impermeabilização, fornecimento de concreto usinado, 
etc.), execução de controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, 
revestimentos, etc.), execução de sondagens, fabricação de peças (lajes, vigas, 
vigotas, etc.) pré moldadas, projetos e execuções de instalações especiais e relatórios 
ambientais (EIA, RIMA); 1.3 – Comerciais: Indispensável: RT pelo projeto 
arquitetônico aprovado na Prefeitura, pelo projeto estrutural (sondagem, fundação e 
estruturas), pelo projeto de instalações prediais (elétrica, telefonia, hidrossanitária, 
gás e pluvial), pelo projeto e execução de instalações de prevenção e combate a 
incêndio, pelo levantamento topográfico, pela execução da obra e serviços 
complementares. Placa de obra; Cobrar no caso de existir: RT pelo projeto de 
mecânica dos solos e obras de terra, execução da obra por subempreiteiros ou 
prestadores de serviços técnicos (forma, armação, alvenaria, revestimentos, 
instalações, impermeabilização, fornecimento de concreto usinado, etc.), execução de 
controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, revestimentos, etc.), 
execução de sondagens, fabricação de peças (lajes, vigas, vigotas, etc.) pré-
moldadas, projetos e execuções de instalações especiais, relatórios ambientais (EIA, 
RIMA) e fiscalização das obras; 1.4 – Obras de edificações de uso: clínico, hospitalar, 
escolar, hotelaria, religiosos, shopping sentir, bibliotecas, museus, escritórios, 
terminais de passageiros, portos e aeroportos: Indispensável: RT pelo projeto 
arquitetônico aprovado na Prefeitura, pelo projeto estrutural (sondagem, fundação e 
estruturas), pelo projeto de instalações prediais (elétrica, telefonia, hidrossanitária, 
gás e pluvial), pelo projeto e execução de instalações de prevenção e combate a 
incêndio, pelo levantamento topográfico, pela execução da obra e serviços 
complementares. Placa de obra; Cobrar no caso de existir: RT pelo projeto de 
mecânica dos solos e obras de terra, execução da obra por subempreiteiros ou 
prestadores de serviços técnicos (forma, armação, alvenaria, revestimentos, 
instalações, impermeabilização, fornecimento de concreto usinado, etc.), execução de 
controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, revestimentos, etc.), 
execução de sondagens, fabricação de peças (lajes, vigas, vigotas, etc.) pré-
moldadas, projetos e execuções de instalações especiais, relatórios ambientais (EIA, 
RIMA) e fiscalização das obras; 1.5 – Industriais: Indispensável: RT pelo projeto 
arquitetônico aprovado na Prefeitura, pelo projeto estrutural (sondagem, fundação e 
estruturas), pelo projeto de instalações prediais (elétrica, telefonia, hidrossanitária, 
gás e pluvial), pelo projeto e execução de instalações de prevenção e combate a 
incêndio, pelo levantamento topográfico, pela execução da obra, serviços 
complementares e RT dos relatórios ambientais (EIA, RIMA); Placa de obra; Cobrar no 
caso de existir: RT pelo projeto de mecânica dos solos e obras de terra, execução da 
obra por sub empreiteiros ou prestadores de serviços técnicos (forma, armação, 
alvenaria, revestimentos, instalações, impermeabilização, fornecimento de concreto 
usinado, etc.), execução de controles tecnológicos (concreto, aço, argamassas, blocos, 
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revestimentos, etc.), execução de sondagens, fabricação de peças (lajes, vigas, 
vigotas, etc.) pré-moldadas, projetos e execuções de instalações especiais, relatórios 
ambientais (EIA, RIMA) e fiscalização das obras; 2) Obras Viárias: 2.1 – Estradas e 
vias Verificar o RT referente aos seguintes serviços técnicos: Estudo de viabilidade, 
projeto do traçado, tráfego, geométrico, de mecânica dos solos e obras de terra, 
pavimentação, sinalização, drenagem superficial e profunda, desapropriação, 
ambientais (EIA, RIMA), redes elétricas, Obras de Arte Correntes - OAC (bueiros, 
galerias) e Especiais - OAE (viadutos, pontes, passarelas, etc.), execução das obras. 
Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos 
(terraplanagem, redes elétricas, fabricação de concreto usinado, fabricação Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, fabricação de emulsões asfálticas, fabricação 
de solos, proteção de taludes, obras de drenagem superficial e profunda, OAC, OAE 
etc.); Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, 
solo); Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação da obra; Placas 
de obra; 2.2 – Ferrovias Verificar o RT referente aos seguintes serviços técnicos: 
Estudo de viabilidade, projeto do traçado, tráfego, geométrico, de mecânica dos solos 
e obras de terra, estrutural da via (sub-base, base, lastro, dormente, placas de apoio 
e grampos), sinalização, drenagem superficial e profunda, desapropriação, ambientais 
(EIA, RIMA), redes elétricas, de Obras de Arte Correntes - OAC (bueiros, galerias) e 
Especiais - OAE (viadutos, pontes, passarelas, etc.) Execução das obras; Execução da 
obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos (terraplanagem, redes 
elétricas, fabricação de concreto usinado, fabricação de solos, proteção de taludes, 
obras de drenagem superficial e profunda, OAC, OAE etc.); Fiscalização das obras; 
Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo); Execução de sondagens; 
Levantamentos topográficos; Locação da obra; Placas de obra; 2.3 – Portos e 
Aeroportos Verificar o RT referente aos seguintes serviços para implantação: Estudo 
de viabilidade, traçado tráfego, geométrico, de mecânica dos solos e obras de terra, 
pavimentação, sinalização, drenagem superficial e profunda, desapropriação Relatórios 
ambientais (EIA, RIMA), redes elétricas Obras de Arte Correntes - OAC (bueiros, 
galerias) e Especiais - OAE (viadutos, pontes, passarelas, etc.); Execução das obras; 
Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos 
(terraplanagem, redes elétricas, fabricação de concreto usinado, fabricação Concreto 
Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ, fabricação de emulsões asfálticas, fabricação 
de solos, proteção de taludes, obras de drenagem superficial e profunda, OAC, OAE 
etc.); Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, 
solo); Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação da obra; Placas 
de obra; 3) Barragens e diques. Verificar o RT referente aos seguintes serviços para 
implantação: Estudo de viabilidade; projeto geométrico, de mecânica dos solos e 
obras de terra, drenagem superficial e profunda, desapropriação, Relatórios 
ambientais (EIA, RIMA) Execução das obras; Execução da obra por subempreiteiros ou 
prestadores de serviços técnicos (terraplanagem, redes elétricas, fabricação de 
concreto usinado, proteção de taludes, obras de drenagem superficial e profunda); 
Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo); 
Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação da obra; Placas de 
obra; 4) Obras Especiais: 4.1 – Pontes, viadutos e passarelas Verificar o RT referente 
aos seguintes serviços para implantação: Estudo de viabilidade, Estudo do traçado, 
Projeto geométrico, desapropriação, de mecânica dos solos e obras de terra, 
sinalização, estrutural, fundações, drenagem superficial, Relatórios ambientais (EIA, 
RIMA), redes elétricas (iluminação) Execução das obras; Execução da obra por 
subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos (terraplanagem, redes elétricas, 
fornecimento de concreto usinado, proteção de taludes, obras de drenagem 
superficial, etc.); Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos 
(concreto, aço, solo); Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação 
da obra; Placas de obra; 4.2 – Túneis Verificar o RT referente aos seguintes serviços 
para implantação: Estudo de viabilidade, Estudo do traçado, Projeto geométrico, 
desapropriação, de mecânica dos solos e obras de terra, sinalização, estrutural, 
fundações, drenagem superficial, Relatórios ambientais (EIA, RIMA), redes elétricas 
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Execução das obras; Execução da obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços 
técnicos (terraplanagem, redes elétricas, fornecimento de concreto usinado, proteção 
de taludes, obras de drenagem superficial, etc.); Fiscalização das obras; Execução de 
controles tecnológicos (concreto, aço, solos); Execução de sondagens; Levantamentos 
topográficos; Locação da obra; Placas de obra; 5) Sistemas de abastecimento de água 
e de saneamento Verificar o RT referente aos seguintes serviços para implantação: 
Estudo de viabilidade; Estudo preliminar, projeto básico, definitivo, das adutoras, 
redes de distribuição e interceptores, sistema de captação, estações de bombeamento, 
estações de tratamento de mecânica dos solos e obras de terra, arquitetônico das 
edificações, estrutural, redes elétricas e fundações; Execução das obras; Execução da 
obra por subempreiteiros ou prestadores de serviços técnicos (terraplanagem, redes 
elétricas, fornecimento de concreto usinado, proteção de taludes, obras de drenagem 
superficial, etc.); Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos 
(concreto, aço, solos); Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação 
da obra; Placas de obra; Relatórios ambientais (EIA, RIMA); 6) Coleta, transporte e 
tratamento de resíduos sólidos Verificar o RT referente aos seguintes serviços para 
implantação: Estudo de viabilidade, Estudo preliminar, Projeto de implantação dos 
aterros sanitários, dos roteiros de coleta dos resíduos, estações de tratamento, de 
mecânica dos solos e obras de terra, arquitetônico das edificações, estrutura e redes 
elétricas e fundações; Execução das obras ; Execução da obra por subempreiteiros ou 
prestadores de serviços técnicos (terraplanagem, redes elétricas, fornecimento de 
concreto usinado, proteção de taludes, obras de drenagem superficial, etc.); 
Fiscalização das obras; Execução de controles tecnológicos (concreto, aço, solo); 
Execução de sondagens; Levantamentos topográficos; Locação da obra; Placas de 
obra; Relatórios ambientais (EIA, RIMA); 
 
Segurança do Trabalho - atividades:  
1. Desenvolver atividades voltadas à identificação, análise, avaliação, perícia, controle, 
planejamento, desenvolvimento e implantação de técnicas relativas a gerenciamento e 
controle de riscos, bem como o estudo e pesquisa das condições de segurança dos 
locais de trabalho e das instalações e equipamentos; 2. A análise dos métodos e dos 
processos de trabalho e identificação dos fatores de risco de acidentes de trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao 
trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. 3. Supervisionar, coordenar e 
orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho; 4. 
Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações, máquinas 
e equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco, 
controle de poluição, riscos ambientais, ergonomia, sistemas de proteção contra 
incêndio, explosões e saneamento; 5. Planejar e desenvolver a implantação de 
técnicas relativas a gerenciamento e controle de riscos; 6. Vistoriar, avaliar, realizar 
perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e indicar medidas de controle sobre 
grau de exposição a agentes agressivos de resíduos (sólidos, líquidos e gasosos), 
riscos físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor, 
radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e 
locais insalubres e perigosos; 7.Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando 
causas, propondo medidas preventivas e ou corretivas, orientando trabalhos 
estatísticos, inclusive com respeito a custo; 8.Propor políticas, programas, normas e 
regulamentos de Segurança e saúde no Trabalho, zelando pela sua observância; 9. 
Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos de 
obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de 
Segurança do Trabalho; 10. Estudar instalações, máquinas e equipamentos, 
identificando seus pontos de risco e projetando dispositivos de proteção coletiva; 11. 
Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate a 
incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes; 
12.Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com os ambientes de trabalho, 
delimitando áreas e zonas de risco; 13.Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de 
proteção coletiva e equipamentos de segurança, inclusive os de proteção individual e 
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os de proteção contra incêndio, assegurando-se de sua qualidade e eficácia; 14.Opinar 
e participar da especificação para aquisição de substâncias e equipamentos cuja 
manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento possam apresentar 
riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição. Manual de 
Fiscalização - Câmara Especializada de Segurança do Trabalho – 2011 Folha 6; 
15.Elaborar planos, projeto e programas destinados a criar e desenvolver a prevenção 
de acidentes; 16.Elaborar programas de treinamento geral para capacitar o 
trabalhador no que diz respeito às condições nos locais de trabalho; 17. Acompanhar a 
execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas de segurança, 
quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir; 18. Colaborar na 
fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções, apontando os riscos 
decorrentes desses exercícios; 19.Propor medidas preventivas de modo a evitar a 
expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, informando aos 
trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus representantes, as 
condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas que eliminam ou 
atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas; 20.Elaborar relatório de impacto 
vizinhança ambiental – RIVA; 21.Elaborar e executar programa de condições e meio 
ambiente do trabalho na indústria da construção - PCMAT, previsto na NR 18; 22. 
Elaborar e executar programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, previsto na 
NR 9; 23. Elaborar e executar programa de conservação auditiva; 24. Elaborar análise 
de avaliação ergonômica, previsto na NR 17; 25. Elaborar programa de proteção 
respiratória, previsto na NR 6; 26. Elaborar e executar programa de prevenção da 
exposição nos locais de trabalho ao benzeno – PPEOB, previsto na NR 15; 27. Elaborar 
laudo técnico das condições ambientais nos locais de trabalho – LTCAT; 28. Elaborar 
medidas técnicas para trabalho em espaços confinados, previsto na NR33; 29. 
Elaborar e executar analise de riscos, como Análise Preliminar de Riscos -APR, Árvore 
de Falhas -AF e outras; 30. Elaborar e executar o programa de gerenciamento de 
riscos nos locais de trabalho – PGR, previsto na NR 22; 31. Estudar e analisar as 
condições de vulnerabilidade das instalações e equipamentos. 
 
Modalidade Eletricista - atividades: 
1. Eletricidade Aplicada e Equipamentos Eletroeletrônicos; 2. Sistemas, Métodos e 
Processos da Eletrotécnica e da Eletrônica; 3. Eletromagnetismo. Circuitos e Redes; 4. 
Tecnologia dos Materiais Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos; 5. Fontes e 
Conversão de Energia. Máquinas Elétricas; 6. Instalações, Equipamentos, 
Componentes, Dispositivos Mecânicos, Elétricos, Eletrônicos, Eletroeletrônicos; 7. 
Magnéticos e Ópticos, da Engenharia e da Indústria Eletroeletrônicas; 8. Sistemas de 
Medição Elétrica e Eletrônica. Instrumentação e Controle Elétricos e Eletrônicos; 9. 
Avaliação, Monitoramento e Mitigação de Impactos Ambientais Energéticos e Causados 
por Equipamentos Eletroeletrônicos; 10. Eletrotécnica; 11. Geração, Transmissão, 
Distribuição e Utilização de Energia Elétrica; 12. Potencial Energético de Bacias 
Hidrográficas. Sistemas Elétricos em Geral; 13. Instalações Elétricas em Baixa Tensão. 
Instalações Elétricas em Alta Tensão; 14. Eficientização de Sistemas Energéticos. 
Conservação de Energia. Fontes Alternativas e Renováveis de Energia. Auditorias, 
Gestão e Diagnósticos Energéticos; 15. Engenharia de Iluminação; 16. Sistemas, 
Instalações e Equipamentos Preventivos contra Descargas Atmosféricas; 17. Eletrônica 
e Comunicação; 18. Sistemas, Instalações e Equipamentos Eletrônicos em geral e de 
Eletrônica Analógica, Digital e de Potência, em particular; 19. Sistemas, Instalações e 
Equipamentos de Som e Vídeo; 20. Sistemas, Instalações e Equipamentos Telefônicos, 
de Redes Lógicas, de Cabeamento Estruturado e de Fibras Ópticas; 21. Sistemas, 
Instalações e Equipamentos de Controle de Acesso e de Segurança Patrimonial em 
geral, e de Detecção e Alarme de Incêndio, em particular; 22. Equipamentos 
Eletrônicos Embarcados. 
Controle e Automação 
1. Controle e Automação; 2. Sistemas Discretos e Contínuos, Métodos e Processos 
Eletroeletrônicos e Eletromecânicos de Controle e Automação; 3. Controle Lógico-
Programável, Automação de Equipamentos, Processos, Unidades e Sistemas de 
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Produção; 4. Administração, Integração e Avaliação de Sistemas de Fabricação; 5. 
Instalações, Equipamentos, Componentes e Dispositivos Mecânicos, Elétricos, 
Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos nos Campos de Atuação da Engenharia; 6.Robótica; 
7.Informática Industrial; 8.Sistemas de Manufatura. Automação da Manufatura. 
Projeto e Fabricação Assistidos por Computador. Integração do Processo de Projeto e 
Manufatura. Redes e Protocolos de Comunicação Industrial; 9. Sistemas de Controle 
Automático de Equipamentos. Comando Numérico e Máquinas e Produtos de Operação 
Autônoma; 10. Ferramentas e Métodos Apoiados em Inteligência Artificial; 11. 
Engenharia de Sistemas e de Produtos; 12.Sistemas, Métodos e Processos 
Computacionais para Planejamento, Dimensionamento e Verificação para o 
Desenvolvimento de Produtos de Controle e Automação. Ciclo de Vida de Produtos; 
13. Sistemas, Processos e Produtos Complexos. Micro-eletromecânica e Nano-eletro-
mecânica. 
Engenharia de Computação 
1. Informação; 2. Sistemas, Métodos e Processos da Informação e da Computação; 3. 
Sistemas Operacionais Organização de Computadores. Compiladores; 4. Paradigmas 
de Programação. Algoritmos e Estrutura de Dados; 5. Softwares Aplicados à 
Tecnologia; 6. Pesquisa Operacional; 7. Modelagem, Análise e Simulação de Sistemas. 
Expressão Gráfica Computacional; 8. Hardware; 9. Redes Lógicas. Técnicas Digitais; 
10. Informática Industrial; 11. Instalações, Equipamentos, Componentes e 
Dispositivos de Mecânica Fina, Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e Ópticos da 
Engenharia de Computação. 
Engenharia de Comunicação e Telecomunicações 
1. Informação e Comunicação; 2. Tecnologia da Informação; 3. Sistemas, Métodos e 
Processos de Comunicação e Telecomunicação. Telemática; 4. Técnicas Analógicas e 
Digitais; 5. Sistemas Operacionais; 6. Processamento de Radiodifusão de Sinais, Som 
e Imagens; 7. Telefonia e Radiocomunicação Fixa e Móvel; 8. Radar. Satélites de 
Comunicação. Sistemas de Posicionamento e Navegação; 9. Comunicação Multimídia e 
Telecomunicação via Cabo ou Rádio; 10. Tecnologia; 11. Instalações, Equipamentos, 
Componentes e Dispositivos de Mecânica Fina, Elétricos, Eletrônicos, Magnéticos e 
Ópticos da Engenharia de Comunicação e Telecomunicações; 12. Sistemas de 
Cabeamento Estruturado e Fibras Ópticas; 13. Monitoramento de Impactos Ambientais 
causados por Equipamentos Eletrônicos e de Telecomunicações. 
Engenharia de Telecomunicação 
1 - Os engenheiros de telecomunicações integram a modalidade Eletricista, conforme 
Resolução CONFEA n.º 473/02 e é uma das profissões regulamentadas pelo Sistema 
CONFEA/CREA. 
2 - Só poderão exercê-la os profissionais que efetivarem o registro nos Creas, 
conforme estabelece o art. 55 da Lei nº 5.194/66, que regula as profissões de 
engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo. 
3 - As atribuições do engenheiro de telecomunicação estão previstas no art. 9º da 
Resolução CONFEA nº 218/73. 
 
Modalidade Geologia e Minas - atividades:  
 
Geologia 
1. Aplicar sistemas de classificação e tipificação de materiais geológicos; 2.Assessorar 
sobre o uso dos recursos naturais na formulação de políticas, normas, planos e 
programas de desenvolvimento; 3.Capacidade para interatuar em áreas 
interdisciplinares e transdisciplinares; 4.Capacidade de observação e compreensão do 
entorno; 5.Desenvolver métodos de ensino e pesquisa da geologia dirigidos tanto à 
melhora do desempenho profissional como à difusão do conhecimento; 6.Desenvolver 
os trabalhos em equilíbrio com o cuidado e conservação do meio ambiente e social; 
7.Desenvolvimento da atividade profissional em um marco de responsabilidade, 
legalidade, segurança e sustentabilidade; 8. 
Descrever e analisar as relações dos elementos que estão presentes nas rochas e em 
suas estruturas internas e externas, com o objetivo de interpretar a evolução e 
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sequencia dos eventos geológicos; 9.Efetuar estudos geológicos para a busca, 
exploração, conservação e gestão de recursos hídricos e energéticos; 10.Elaborar e 
interpretar mapas e seções geológicas; 11.Valorizar e avaliar os recursos geológicos e 
as alterações causadas aos mesmos; 12.Perceber e compreender as dimensões 
espaciais e temporais dos processos geológicos e seus efeitos sobre o planeta; 
13.Planejar, executar, gerenciar e fiscalizar projetos e serviços enfocados no 
conhecimento, exploração e utilização de recursos naturais não renováveis; 
14.Proporcionar bases para o planejamento territorial e a previsão, prevenção e 
mitigação de riscos geológicos, desastres naturais e antrópicos; 15.Realizar e valorizar 
estudos tecnológicos e/ou geotécnicos de materiais geológicos; 16.Rigor na seleção de 
amostras, levantamento de dados, seu tratamento e interpretação; 17.Ter a 
capacidade de coletar, processar e interpretar dados de diversas fontes, através de 
técnicas qualitativas e quantitativas, com o objetivo de construir modelos geológicos; 
18.Localizar perfurações para pesquisa e exploração, e realizar seu controle geológico. 
 
Minas 
1.O estudo de geologia econômica e pesquisa de riquezas minerais; 2. a pesquisa, 
localização, prospecção e valorização de jazidas minerais; 3. O estudo, projeto, 
execução, direção e fiscalização de serviços de exploração de minas; 4. O estudo, 
projeto, execução, direção e fiscalização de serviços da indústria metalúrgica; 5. 
Assuntos de engenharia legal relacionados com a sua especialidade; 6. Vistorias e 
arbitramentos concernentes à matéria das alíneas anteriores. 
Área da Pesquisa e Prospecção Mineral: 
1.Elaboração, execução e acompanhamento de planos de pesquisa mineral; 2. 
Execução e interpretação de mapeamentos geológicos, projetos de pesquisa; 3.  
execução, acompanhamento e interpretação de trabalhos de sondagens, de pesquisas, 
de prospecção geoquímica e geofísica; 4. Pesquisa de minerais metálicos, não 
metálicos, filoneanos, sedimentares, metamórficos;5. Pesquisa de águas subterrâneas 
naturais e minerais e outros; 6. Estudos hidrogeológicos de jazidas e minas; sete. 
Avaliação econômica de jazidas minerais; 8. Modelamentos geológicos e cubagem de 
jazidas com uso de “softwares” específicos, com base nos resultados dos trabalhos de 
prospecção e pesquisa mineral. 
Lavra de minério: 
1.Elaboração, execução e acompanhamento de projetos de minas à céu-aberto e 
subterrâneas, para minerais metálicos e não metálicos, filoneanos, sedimentares, 
metamórficos, lavra de depósitos de aluvião e outros; 2. Elaboração e execução de 
projetos para perfuração de poços, captação e lavra de águas minerais; 3. 
Planejamento e acompanhamento dos trabalhos de lavra de curto, médio e longo 
prazos com foco na otimização das reservas minerais, redução de custos, saúde e 
segurança do trabalho; 4. Meio ambiente e sustentabilidade dos recursos 
disponíveis;5. dimensionamento e acompanhamento dos equipamentos e atividades 
de perfuração; 6. Escavação, carga, transporte (caminhões, correias transportadoras, 
teleféricos etc) e serviços auxiliares de mineração; 7. Projetos de drenagem de mina e 
dimensionamento de equipamentos e instalações de exaustão de água das minas; 8. 
Projetos de ventilação de mina e dimensionamento de equipamentos e instalações; 9. 
Elaboração de planos de logo e acompanhamento do desmonte de rocha com o uso de 
explosivos; 10. Elaboração de projetos e estudos de estabilidade de taludes, em lavras 
a céu-aberto, e de dimensionamento de aberturas e pilares em lavras 
subterrâneas;11.Monitoramento de maciços rochosos de minas a céu-aberto e 
subterrâneas (taludes, pilares, aberturas subterrâneas);12. Projetos de execução e 
acompanhamento de depósitos de rejeitos sólidos ou provenientes do descarte de 
usinas de beneficiamento mineral (jigagem, dotação, meio denso, etc); 13. Análise 
econômica sistemática de investimentos para renovação de frotas, adoção de novas 
tecnologias e processos ou métodos de lavra mineral e redução de custos; 14. 
Elaboração e acompanhamento de Planos de Preservação Ambiental, planos de 
recuperação de áreas degradadas, planos de emergência e outros aspectos relativos 
aos trabalhos de mineração. 
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Beneficiamento de minérios: 
1. Elaboração de projetos e dimensionamento de instalações de beneficiamento de 
minérios: 
Britagem, moagem, classificação, processos físicos, químicos e físicos-químicos de 
concentração de minérios: meio-denso, jigagem, mesa vibratória, ciclonagem, 
flotação, lixiviação, etc. 
Aspectos legais: 
1. Elaboração de processos de Pedidos de Pesquisa Mineral e de Concessão de Lavra 
minerais junto ao DNPM;2. Elaboração de Relatórios de Pesquisa mineral; 
3.Elaboração de Planos de Aproveitamento Econômico de Lavra - PAE e Planos de 
Emergência junto ao DNPM;4.Elaboração de Relatórios Anuais de Lavra - RAL e 
apresentação ao DNPM;5.Elaboração e acompanhamento de Planos Anuais de Lavra e 
apresentação junto ao DNPM;6.Elaboração de documentos para cumprimento de 
exigências junto ao DNPM e Órgãos Ambientais;7.Elaboração, apresentação e 
acompanhamento de Planos de Controle Ambiental - PCA, junto aos órgão de 
fiscalização ambiental;8. Elaboração, apresentação e acompanhamento do PRAD - 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas na mineração, junto aos Órgãos de 
fiscalização ambiental; 9. Elaboração de processos de solicitação e/ou renovação de 
licenciamento ambiental; 10. participação em equipes multidisciplinares para 
elaboração de Estudo Ambiental Simplificado - EAS, Estudos de Impacto Ambiental e 
Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA. 
Trabalhos de Consultorias: 
1. Projetos e acompanhamento de trabalhos de Pesquisa Mineral (Planos de Pesquisa 
etc);2. Projetos de lavra; 3.Projetos de beneficiamento de minérios;4.Projetos 
ambientais (PRAD, EAS, EIA/RIMA, PCA etc);5.Aspectos legais junto ao DNPM e 
Órgãos ambientais municipais, estaduais e federais;6.Consultoria na área de 
construção e monitoramento de aberturas subterrâneas: túneis e galerias; 7.Estudos e 
consultoria em mecânica de rochas: projetos e monitoramento de taludes;8. 
Consultoria em desmonte de rocha; 9. Consultoria em trabalhos de desmonte e rocha 
cuidadoso e controlado, em áreas urbanas ou próximo às áreas urbanas; 10. 
Consultoria e acompanhamento de trabalhos de demolição com explosivos em áreas 
urbanas (implosões); 
Atividades Docentes e de pesquisas tecnológicas: 
1. Atividades de professor junto a Universidades e Escolas Técnicas;2.atividades de 
pesquisador junto a Universidades e Institutos e Fundações para Pesquisas 
tecnológicas de beneficiamento mineral, mecânica de rochas e solos, resistência de 
materiais etc. 
 
Modalidade Mecânica e Metalúrgica (Industrial) - atividades: 1. Parques de 
diversão, Circos e Eventos Temporários; 2. Embarcações Navais e Plataformas 
Flutuantes; 3. Bombas de Combustíveis, Elevadores hidráulicos e Ar Comprimido e 
Seus Acessórios; 4. Câmaras Frigoríficas e Sistemas Criogênicos; 5. Silos Metálicos.; 
6. Reservatórios e/ou Tanques Metálicos; 7. Transformadoras de Veículos e 
Fabricantes de Veículos Fora de Série; 8. Inspeção Técnica de Segurança Veicular; 9. 
Aeronaves; 10. Extintores de Incêndio; 11. Ar Condicionado; 12. Gases Combustíveis; 
13. Equipamentos de Transporte e Elevação; 14. Caldeiras e Vasos de Pressão; 15. 
Concessionárias de Veículos; 16. Aquecedores Água; 17. Transportes Coletivos e de 
Cargas; 18. Conversores de Energia; 19. Transporte e Armazenamento de Produtos 
Perigosos; 20. Instalações Industriais Mecânicas e Afins; 21. Manutenção Industrial; 
22. Perícia, Avaliação e laudos; 23. Qualidade na Área da Engenharia; 24. Elevadores, 
Escadas Rolantes E Equipamentos de Elevação E Transporte, 25. Máquinas e 
Equipamentos Mecânicos destinados à Industria de Tratamento Superficial, 26. Gás 
Natural Veicular – GNV; 27. Retífica de Motores em Geral e bombas Injetoras; 28. 
Estruturas Metálicas; 29. Equipamentos de Parque de diversões e Recreio; 30. Ensino; 
31. Pesquisa; 32. Máquinas e Equipamentos para Exploração de Petróleo, Gás Natural 
e Combustíveis Minerais; 33. Indústria Moveleira e Indústria da Madeira; 34. 
Abatedouros e Frigoríficos; 35. Usinas Açúcar e Álcool; 36. Fundição e Siderúrgica; 37. 
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Ventilação, Exaustão e Pressurização de Escada; 38. Sistemas de Geração de Energia; 
39. Fiscalização das Empresas com Atividades Relativas às Atividades de Mensuração 
de Granéis; 40. Fiscalização das Atividades de Instalação e Manutenção de 
Equipamentos e Equipamentos da Área de Saúde;  
 
Modalidade Química - atividades: 1. Atividades relativas à produção de cimento e 
compostos de cálcio e magnésio; 2. Atividades relativas a projeto e monitoramento de 
tratamento de efluentes industriais, emissões atmosféricas e resíduos sólidos 
industriais; 3. Atividades relativas a projeto e produção de polpa, papel, derivados 
químicos de madeira e tratamento químico de madeira; 4. Atividades relativas a 
projeto e produção de tintas e pigmentos; 5. Atividades relativas a projeto e produção 
de material cerâmico, argila, refratários, esmaltes e metal esmaltado; 6. Atividades 
relativas a projeto e produção de plásticos e borrachas; 7. Atividades relativas a 
projeto e monitoramento de tratamento de águas potável, industrial e caldeira; 8. 
Atividades relativas à fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para 
caça e esporte, fósforos de segurança e artigos pirotécnicos; 9. Atividades relativas à 
produção de alimentos; 10. Atividades relativas ao transporte de cargas perigosas; 
11. Atividades relativas aos serviços de desinsetização e desratização ou similares; 12. 
 
Modalidade Agrimensura - atividades: 
Obras e serviços que envolvam atividades de Agrimensura, Cartografia e Geografia 
relacionadas a: 1. Editais de licitações e concursos para provimento de vagas para os 
cargos destinados aos profissionais da Modalidade Agrimensura e Geografia; 2 
Nomeações e/ou designações para chefias técnicas; 3. Levantamentos topográficos, 
batimétricos, hidrográficos, geodésicos, gravimétricos e astronômicos de posição; 4. 
Elaboração de plantas cadastrais, cartas topográficas, geográficas, temáticas, 
especiais e ortofotos; 5. Projeto e locação de loteamentos, desmembramentos, 
remembramentos e georreferenciamento de imóveis; 6.  Locação e amarração de 
obras em geral, de investigações geológica-geotécnicas e de postos hidrométricos e 
fluviométricos; 7. Locação industrial e auscultação geodésica; 8. Aerofotogrametria, 
sensoriamento remoto e aerotransportado, perfilamento a laser, e geoprocessamento; 
• Sistemas de Informações Geográficas – SIG ou GIS; 9. Reconhecimentos, 
levantamentos, estudos e pesquisas de caráter físico-geográfico, biogeográfico, 
antropogeográfico e geoeconômico e as realizadas nos campos gerais e especiais da 
Geografia: Delimitação e caracterização de regiões, sub-regiões geográficas naturais e 
zonas geoeconômicas, para fins de planejamento e organização físico-espacial; 10. 
Equacionamento e solução, em escala nacional, regional ou local, de problemas 
atinentes aos recursos naturais do País; 11. Interpretação das condições hidrológicas 
e gestão das bacias hidrográficas; 12. Zoneamento geo-humano, com vistas aos 
planejamentos geral e regional; 13. Pesquisa de mercado e intercâmbio comercial em 
escala regional e inter-regional; 14. Caracterização ecológica e etológica da paisagem 
geográfica e problemas conexos; 15. Política de povoamento, migração interna, 
imigração e colonização de regiões novas ou de revalorização de regiões de velho 
povoamento; 16. Estudo físico-cultural dos setores geoeconômicos destinados ao 
planejamento da produção; 17. Estruturação ou reestruturação dos sistemas; 18. 
Engenharia de Agrimensura CREA-RJ CEAgri-RJ circulação e transporte; 19; Estudo e 
planejamento das bases físicas e geoeconômicas dos núcleos urbanos e rurais; 20. 
Aproveitamento, desenvolvimento e preservação dos recursos naturais; 21. 
Levantamento e mapeamento destinados à solução dos problemas regionais; - Divisão 
administrativa da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios. Processos que 
envolvam ações relacionadas a: • Avaliação de terrenos urbanos e rurais; • 
Aviventação de rumos; • Demarcação, desmembramento e remembramento; • 
Desapropriação; • Divisão judicial da área; • Reintegração de posse; • Retificação de 
área, e; • Usucapião. 
 



 

46 

 

 
ANEXO 15 

ASPECTOS CONCEITUAIS RELATIVOS ÀS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO (*) 
 

1) A VERIFICAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
O objetivo da fiscalização é verificar o exercício profissional da Engenharia 

e da Agronomia, nos seus níveis superior e médio, de forma a assegurar a prestação 
de serviços técnicos ou execução de obras com participação de profissional habilitado 
e observância de princípios éticos, econômicos, tecnológicos e ambientais compatíveis 
com as necessidades da sociedade. 

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

educativo e preventivo. Sob o aspecto educativo, deverá orientar os profissionais, 
órgãos públicos, dirigentes de empresas e outros segmentos sociais sobre a legislação 
que regulamenta o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea e os 
direitos da sociedade. Sob o enfoque punitivo, deverá ser rigorosa e célere. 

 
Estão sujeitos à fiscalização as pessoas físicas - leigos ou profissionais - e 

pessoas jurídicas que executam ou se constituam para executar serviços ou obras de 
Engenharia ou de Agronomia. 

 
2) O AGENTE FISCAL 

O agente fiscal é o empregado do Conselho Regional designado para 
exercer a função de agente de fiscalização. Lotado na unidade encarregada da 
fiscalização do Crea, atua conforme as diretrizes e as determinações específicas 
traçadas e decididas pelas câmaras especializadas. 

 
O agente fiscal verifica se as obras e serviços relativos à Engenharia e à 

Agronomia estão sendo executados de acordo com as normas regulamentadoras do 
exercício profissional. No desempenho de suas atribuições, o agente fiscal deve atuar 
com rigor e eficiência para que o exercício das profissões abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea ocorra com a participação de profissional habilitado. 

 
• Perfil Profissional do Agente Fiscal 

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

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

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

Entretanto, no caso de o Crea admitir em seu quadro de agentes fiscais 
profissionais com e sem formação nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, 
cada qual exercerá a atividade que lhe couber pela natureza de sua formação. Além 
disso, observe-se que se o Crea possuir poucas demandas relativas à sobredita 
fiscalização de caráter específico poderá o agente fiscal, que é profissional do Sistema, 
desenvolver também outras atividades complementares à fiscalização, a critério do 
Regional. 
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• Postura do Agente Fiscal 
 
Quando da fiscalização no local da obra ou serviço, o agente fiscal deverá: 
 

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

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

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

serviço (solicitar cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART); 
� identificar outros participantes na execução da obra ou serviço; 
� identificada alguma irregularidade quanto ao cumprimento da legislação, dar a 

conhecer ao proprietário ou responsável pela obra ou serviço; 
� orientar sobre a forma de regularizar a obra ou serviço; 
� informar ao proprietário ou responsável pela obra ou serviço sobre a legislação 

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

 
Se, durante a fiscalização, o proprietário ou responsável pela obra ou 

serviço perder a calma, não quiser apresentar documentos ou tornar-se violento, o 
agente fiscal deverá manter postura comedida e equilibrada. A regra geral é usar o 
bom senso. Se oportuno, suspender os trabalhos e voltar em outro momento. 
 
Competência Legal 

 
A aplicação do que dispõe a Lei nº 5.194, de 1966, no que se refere à 

verificação e à fiscalização do exercício das atividades e das profissões nela reguladas, 
é de competência dos Creas. Para cumprir essa função os Creas, usando da 
prerrogativa que lhe confere o art. 77 da Lei n° 5.194, designa funcionários com 
atribuições para lavrar autos de infração às disposições dessa lei, denominados 
agentes fiscais. 

 
Atribuições Específicas do Agente Fiscal 
 

� verificar o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas que se constituam 
para prestar ou executar serviços ou obras de Engenharia ou de Agronomia; 

� verificar o cumprimento da legislação por profissionais da Engenharia ou da 
Agronomia; 

� identificar obras e serviços cuja execução seja privativa de profissionais 
vinculados ao Sistema Confea/Crea, e verificar o cumprimento da legislação 
profissional; 

� identificar o exercício ilegal das profissões da Engenharia ou da Agronomia e 
notificar os infratores; 

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

� lavrar auto de infração contra pessoas jurídicas, profissionais ou leigos, que 
exercem atribuições privativas dos profissionais da Engenharia ou da 
Agronomia, sem estarem legalmente habilitados; 

� executar ações de caráter preventivo, junto a profissionais e empresas, de 
forma a orientá-los no cumprimento da legislação que regulamenta as 
profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea; 
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� orientar as pessoas e as empresas, sempre à luz da legislação, quanto à 
regularidade das obras e serviços de Engenharia e de Agronomia; 

� cumprir a sua função de fiscalizar, colocando em prática os conhecimentos de 
legislação vigente a as orientações recebidas; e exercer outras atribuições 
relacionadas a sua função. 

 
Conhecimentos Básicos Necessários ao Desempenho da Função 

 
� legislação relacionada às profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea; 
� características das profissões regulamentadas e fiscalizadas pelo Sistema 

Confea/Crea; 
� capacidade de identificar as diversas atividades econômicas que exigem a 

participação de profissionais da Engenharia, da Agronomia, da Geologia, da 
Geografia e da Meteorologia; 

� informática; e 
� procedimentos e características do processo administrativo. 

 
3) INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO 
 

No cumprimento da rotina de seu trabalho, o agente fiscal deverá utilizar 
algumas ferramentas para registrar os fatos observados e, se pertinente, dar início ao 
processo administrativo devido. Um processo administrativo bem instruído 
proporcionará maior facilidade e celeridade na análise dos fatos pelas instâncias 
decisórias do Crea.  

 
Neste item, serão descritas algumas ferramentas imprescindíveis ao agente 

fiscal, necessárias à boa execução do seu trabalho. 
 
Relatório de Fiscalização 

 
Tem por finalidade narrar ou descrever, de forma ordenada e minuciosa, 

aquilo que se viu, ouviu ou observou. É um documento destinado à coleta de 
informações das atividades exercidas no âmbito das profissões abrangidas pelo 
Sistema Confea/Crea e é desenvolvida no local onde o serviço ou a obra está sendo 
executada. 

 
Por ocasião da ação fiscalizatória o agente fiscal deve solicitar a 

apresentação das ARTs de projeto e de execução, bem como verificar a existência de 
placa identificando a obra e o responsável técnico. No caso de prestação de serviços, 
deverá ser solicitada também a apresentação dos contratos firmados entre o 
empreendedor e o profissional responsável técnico. 

 
O relatório, preenchido cuidadosamente, deve conter, no mínimo, as 

seguintes informações: 
 

� data de emissão, nome completo, matrícula e assinatura do agente fiscal; 
� nome e endereço completos da pessoa física ou jurídica fiscalizada, incluindo, 

se possível, CPF ou CNPJ; 
� identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre o 

nome e endereço do executor, descrição detalhada da atividade desenvolvida e 
dados necessários para sua caracterização, tais como fase, natureza e 
quantificação; 

� nome completo, título profissional e número de registro no Crea do responsável 
técnico, quando for o caso; 

� identificação das ARTs relativas às atividades desenvolvidas, se houver; 
� informações acerca da participação efetiva do responsável técnico na execução 

da obra, serviço ou empreendimento, quando for o caso; 
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� descrição minuciosa dos fatos que configurem infração à legislação profissional; 
� identificação do responsável pelas informações, incluindo nome completo e 

função exercida na obra, serviço ou empreendimento, se for o caso. 
 

Para complementar as informações do relatório de fiscalização, o agente 
fiscal deve recorrer ao banco de dados do Crea.  

 
Ao relatório de fiscalização serão anexados documentos que caracterizam a 

infração e a abrangência da atuação da pessoa física ou jurídica na obra, serviço ou 
empreendimento, a saber: 

 
� cópia do contrato social da pessoa jurídica e de suas alterações; 
� cópia do contrato de prestação do serviço; 
� cópia dos projetos, laudos e outros documentos relacionados à obra, ao serviço 

ou ao empreendimento fiscalizado; 
� fotografias da obra, serviço ou empreendimento; 
� laudo técnico pericial; 
� notas fiscais; 
� recibos; 
� declaração do contratante ou de testemunhas; e 
� informação sobre a situação cadastral do responsável técnico, emitido pelo 

Crea. 
 
Auto de Infração 

 
Este documento deve ser lavrado contra leigos, profissionais ou pessoas 

jurídicas que praticam transgressões aos preceitos legais que regulam o exercício das 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea. 

 
Segundo o ilustre professor e jurista Hely Lopes Meirelles, estes atos 

pertencem à categoria dos atos administrativos vinculados ou regrados, aqueles para 
os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nessa categoria 
de atos, as imposições legais absorvem, quase por completo, a liberdade do 
administrador, uma vez que seu poder de agir fica adstrito aos pressupostos 
estabelecidos pela norma legal para a validade da ação administrativa. Desatendido 
qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato praticado, tornando-o passível de 
anulação pela própria administração ou pelo judiciário, se assim requerer o 
interessado. 

 
Ainda, tratando-se de atos vinculados ou regrados, impõe-se à 

administração o dever de motivá-los, no sentido de evidenciar a conformação de sua 
prática com as exigências e requisitos legais que constituem pressupostos necessários 
de sua existência e validade. Portanto, o auto de infração não pode prescindir de 
certos requisitos, tais como a competência legal de quem o pratica, a forma prescrita 
em lei ou o regulamento e o fim indicado no texto legal em que a fiscalização se 
apoia. 

 
Assim, o auto de infração, grafado de forma legível, sem emendas ou 

rasuras, deve apresentar, no mínimo, as seguintes informações:  
 

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

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

obrigatoriamente, CPF ou CNPJ; 
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� identificação da obra, serviço ou empreendimento, com informação sobre a sua 
localização, nome e endereço do contratante, indicação da natureza da 
atividade e sua descrição detalhada; 

� identificação da infração, mediante descrição detalhada da irregularidade, 
capitulação da infração e da penalidade, e valor da multa a que estará sujeito o 
autuado; 

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

regularizar a situação ou apresentar defesa à câmara especializada. 
 

A infração somente será capitulada, conforme o caso, nos dispositivos 
das Leis nºs 5.194, de 1966, e 6.496, de 1977, sendo vedada a capitulação com base 
em instrumentos normativos do Crea e do Confea.  

 
Os autos de infração devem ser entregues pessoalmente ou enviadas 

por via postal com Aviso de Recebimento-AR ou por outro meio legal admitido que 
assegure a certeza da ciência do autuado. O comprovante de recebimento do auto de 
infração deverá ser anexado ao processo administrativo que trata do assunto. 

 
Caso o autuado recuse ou obstrua o recebimento do auto de infração, o 

fato deverá ser registrado no processo. 
 

4) O PLANEJAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 
 
A fiscalização deve ser uma ação planejada, coordenada e avaliada de 

forma contínua, tendo em foco o alcance dos seus objetivos. Para tal, a unidade do 
Crea responsável pela fiscalização, ouvida a respectiva câmara especializada, deverá 
definir um programa de trabalho contendo diretrizes, prioridades, recursos necessários 
e metas a alcançar, dentre outros.  

 
Durante o processo de execução do programa de trabalho, os resultados da 

ação deverão ser monitorados e submetidos constantemente a uma avaliação por 
parte da unidade responsável pela fiscalização. Essas informações deverão ser levadas 
ao conhecimento das respectivas câmaras especializadas, de forma a agregar críticas 
que servirão para nortear a reprogramação do período seguinte. 

 
No planejamento deve ser definida, também, a estratégia de trabalho, 

explicitando os meios necessários à consecução dos objetivos. Deve constar do 
planejamento as diretrizes básicas, entendidas como um conjunto de instruções ou 
indicações para se tratar e levar a termo o plano de fiscalização. Essas diretivas 
podem ser expressas a partir das respostas às seguintes questões: 

 
� O que fiscalizar? 
� Quem/onde fiscalizar? 
� Como fiscalizar? 
� Qual a meta? 

 
O que fiscalizar? 

 
Consiste em estabelecer prioridades, definidas de forma conjunta entre 

a unidade de fiscalização e as câmaras especializadas, ressaltando a diversificação da 
fiscalização e contemplando as várias modalidades profissionais. A eleição das 
prioridades deve guardar estreita correlação com as atividades econômicas 
desenvolvidas na região, capacidade atual e projetada dos recursos humanos e 
financeiros e, também, com a identificação dos empreendimentos e serviços que, 
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devido à natureza de suas atividades, se constituam em maiores fontes de riscos à 
sociedade. 

 
Quem/onde fiscalizar? 

 
Após definidas as obras e serviços prioritários para a fiscalização deve-

se verificar: 
 

� onde estão sendo realizados; e  
� se as atividades relacionadas às respectivas obras e serviços estão 

sendo executadas por profissional registrado. 
 
Como fiscalizar? 
 

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

 
a) Forma indireta – Ocorre quando se desenvolve o trabalho sem 

deslocamento físico do agente fiscal, por meio de pesquisa em: 
 

� jornais e revistas; 
� diário oficial do Estado e da União; 
� catálogos telefônicos (páginas amarelas); 
� pesquisas em sítios buscadores na rede mundial de computadores – Internet. 

 
Esta forma de fiscalização não deve ser a única a ser empreendida pelo 

Crea. É oportuno que ocorra em associação com a forma direta, sendo recomendável 
a sua utilização como base para o planejamento da fiscalização. 
 

b) Forma direta – É caracterizada pelo deslocamento do agente fiscal, 
constatando in loco as ocorrências, inclusive aquelas identificadas no escritório. 

 
Qual a meta? 
 

Uma das etapas do processo de planejamento é a definição das metas a 
serem alcançadas. As metas expressam os quantitativos a serem atingidos em um 
intervalo de tempo e estão relacionadas aos objetivos estabelecidos pelo Crea. No 
momento do planejamento, o Crea deverá ajustá-las às suas disponibilidades de 
recursos humanos e financeiros, estabelecendo as prioridades. 
 
(*) material adaptado do Manual de Procedimentos para a Verificação do Exercício 
Profissional – 2015, do Confea, aprovado pela Decisão Plenária nº 0783/2015. 
 


