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1) INTRODUÇÃO

Considerando o aspecto  dinâmico em que se verificam as  mudanças,  tanto  em nível  de
implantação, quanto de transformação de plantas e instalações industriais, ou mesmo de serviços e
comércio, é que sentiu-se a necessidade de se fazer revisão neste Manual.  Novos equipamentos
mecânicos que não tiveram suas fiscalizações nas atividades de fabricação, operação e manutenção
contempladas neste Manual,  serão agregados para que se consiga maior abrangência no escopo
global deste instrumento.

É necessário o entendimento de que a fiscalização executada pelo CREA-GO deve abranger
não somente o aspecto cartorário. Em auditorias de órgãos federais, AGU e TCU, no Regional, foi
identificada a necessidade premente de se alcançar objetivos além do já  citado. Assim, existe a
preocupação de se agregar objetivos outros na atuação do CREA-GO em que fiquem contempladas
também relações mais estreitas com a sociedade como um todo. Podem ser citadas como atividades
para se alcançar tais objetivos, as das áreas de segurança e de qualidade nos serviços prestados pelos
profissionais que pertencem ao sistema CREA/CONFEA. 

Esta situação nova vem de encontro aos anseios da sociedade como um todo de que a própria
existência do Conselho deve se pautar pela prestação de serviços e interatividade com os meios
sociais, em que fique claro o atendimento às demandas que o bem coletivo proporciona.  

Portanto, o atual desafio para o Regional é a implantação de uma fiscalização pró ativa, em
que fique claro que a qualidade dos serviços prestados por qualquer profissional do sistema CREA/
CONFEA é de boa qualidade e atende a política de excelência que deve nortear a fiscalização das
obras  e  serviços  executados  pelos  engenheiros  como  um  todo.  Provavelmente  outros
Departamentos,  além o  de  Fiscalização do CREA,  irão  interagir  no  sentido  de  acompanhar  os
serviços executados pelos profissionais. Seja via solicitação de documentação da execução de obras
e serviços, seja de ações praticadas “in loco”, onde ocorrem os eventos. Dentro deste contexto, é
necessário efetuar mudanças no presente Manual de Fiscalização no sentido de ampliar a orientação
fiscalizatória  de  quem  faz  uso  do  mesmo.  Deve-se  atentar  para  que  esta  nova  realidade  não
provoque  danos  colaterais  das  atividades.  Convenhamos  que  mudar  paradigmas  há  muito
estabelecidos não é fácil. Deverão ser aplicados novos recursos de mão de obra específicos para o
acompanhamento da qualidade dos serviços prestados pelos profissionais de nosso sistema. 

Dentre os novos equipamentos mecânicos, ou eletromecânicos, a serem agregados a este
Manual, podemos citar os usados na construção civil: elevadores de cremalheira, gruas e balancins.
São equipamentos especiais principalmente no aspecto de segurança do trabalho.

Alguns outros itens deverão ter seu escopo de fiscalização ampliado ou modificado, visto
que provocam ampla discussão pertinente às sua operações, por se tratar de equipamentos de alto
grau periculoso ou de alta demanda no mercado. Assim, é salutar que esta nova realidade se efetive
com o uso de novas ferramentas, como o Livro de Ordem. 
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Elevadores, escadas rolantes e equipamentos de elevação e transporte

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  Exercício  Profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Instalação, Inspeção e Manutenção de Elevadores, Escadas Rolantes e Equipamentos de
Elevação e Transporte.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Projeto, Fabricação, Instalação, Inspeção e Manutenção de Equipamentos de Elevação e
Transporte.
2.b)  Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
PROJETO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica;
Tecnólogos na Área Mecânica.
INSTALAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica;
Tecnólogos na Área Mecânica.
INSPEÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica;
Tecnólogos na Área Mecânica.
MANUTENÇÃO
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica;
Tecnólogos na Área Mecânica;

3) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.1) O Departamento de Fiscalização deverá solicitar do Responsável Técnico (RT), ou da empresa
fiscalizada, que forneça o calendário de inspeções dos equipamentos de Elevação e Transporte.
3.2)  Um  profissional  de  nível  superior  poderá  ser  Responsável  Técnico  pela  manutenção  ou
inspeção de até quatrocentas unidades por ano, no máximo.
3.3)  Deverá  ser  feita,  no  mínimo,  uma  inspeção  anual  em  cada  equipamento  de  Elevação  e
Transporte.
3.4) Deverá ser registrada uma ART referente aos serviços mencionados no item 3.1, a qual será
precedida por contrato celebrado anualmente.
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Vasos sob pressão e caldeiras

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Instalação, Elaboração de documentos sobre a fabricação, Inspeção com Laudo Técnico,
Reforma, Treinamento de operadores e Manutenção de Caldeiras e Vasos sob pressão e Acessórios. 

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Projeto, Fabricação, Instalação, Elaboração de documentos sobre a fabricação, Inspeção,
Reforma, Treinamento de operadores e Manutenção de Vasos sob pressão, Caldeiras e Acessórios.
2.b)  Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  a  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
PROJETOS E ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE A FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Navais.
FABRICAÇÃO, TREINAMENTO DE OPERADORES E REFORMA:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Navais.
Engenheiros Metalúrgicos.
INSTALAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica. 
Engenheiros Navais.
Engenheiros Metalúrgicos.
Tecnólogos na área Mecânica.
INSPEÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica. 
Engenheiros Navais.
Engenheiros Metalúrgicos.
Tecnólogos na área Mecânica.
MANUTENÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica. 
Engenheiros Navais.
Engenheiros Metalúrgicos.
Tecnólogos na área Mecânica.

3) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deverá ser registrada ART, por contrato, constando descrição com dados de cada equipamento e
atividades que serão executados em cada um. Ao fiscal, caberá verificar a existência de ART no
local  da  obra/serviço  e  as  anotações  realizadas  no  Livro  Prontuário  de  cada  equipamento,
comparando com as informações contidas na ART, e os documentos sobre a fabricação da caldeira,
vaso de pressão e acessórios.
Na inexistência de ART, o proprietário será notificado pela fiscalização, com prazo máximo de
quinze  dias  para  regularização.  Caso  persista  a  irregularidade,  ou  se  a  ART estiver  com data



posterior ao prazo anteriormente definido, lavrar-se-á o auto de infração.
O CREA-GO deverá organizar um cadastro de caldeiras em sua jurisdição.
Nota:  Como  definido  na  NR-13,  é  dispensado  de  inspeção:  vasos  cujos  valores  do  produto  P
(pressão em kg/cm²) e V (volume em m³) estejam na condição: PV<50, ou cilindros cujos diâmetros
sejam menores de 150 mm.
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Ar Condicionado, Câmaras Frigoríficas e Sistemas de Resfriamento

1) DESCRIÇÃO/OBJETIVO

Equipamentos destinados a climatizar o ar em recintos fechados, mantendo a temperatura e umidade
do ar controlados.
São  equipamentos  que  sofrem  desgastes  e  toda  manutenção  preventiva  e  corretiva  deve  ser
executada por profissional habilitado.
Instalações devem obedecer às Normas Técnicas.
As  empresas  que  atuam  no  projeto,  fabricação,  instalação  e  manutenção  de  sistemas  de
condicionamento de ar e ambientes refrigerados (frigorificação) estão obrigadas ao registro ou visto
no Conselho.
A responsabilidade pelos serviços é definida de acordo com o tipo de atividade que é executada.

2) EXEMPLOS DE ONDE FISCALIZAR

Shoppings, hotéis/motéis, hospitais, aeroportos, supermercados, outros ambientes de uso coletivo.

3) ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES

Projeto
Fabricação
Instalação
Inspeção
Manutenção

4) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

4.1 – Verificar se alguma das atividades técnicas pertinentes foi realizada.
4.2 – Constatada atividade técnica, procurar reunir a melhor documentação comprobatória possível
(vide relação abaixo).
4.3 – Elaborar Relatório quando constatar empresa e/ou profissional executando as atividades acima
citadas, Notificar segundo a irregularidade (ou infração) e respectiva capitulação, conforme quadro
anexo por FALTA DE REGISTRO (PESSOA JURÍDICA), quando constatar que uma empresa sem
registro no CREA estiver executando quaisquer das atividades técnicas acima descritas. Neste caso,
elaborar Ficha Cadastral – Empresa, com a finalidade de se constituir um banco de dados com
informações acerca da mesma.

Parâmetro da fiscalização:
- Para fins de registro de empresa: todas as empresas com objetivo social pertinente.
-  Para fins de anotação de ART de atividades referentes a projeto,  fabricação, instalação,
inspeção inicial ou periódica e manutenção de sistemas de ar condicionado simples (conjunto
de aparelhos de  ar condicionado,  que somados,  não ultrapassem a 5 TR’s)  ou  compostos
(conjunto de aparelhos de ar condicionado, que somados, sejam maior ou igual a 5 TR’s). 

O Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, por ser resultado de um laudo de avaliação,
só pode ser feito por Engenheiros Mecânicos ou outros profissionais com atribuições compatíveis.
É obrigatório o registro de todos profissionais que atuam na empresa no Quadro Técnico da mesma.



A ART de Cargo/Função dos profissionais do Quadro Técnico é a comprovação das atividades dos
mesmos na empresa.
Cabe à fiscalização orientar quanto à necessidade de contratação de empresas habilitadas no CREA-
GO para projeto, instalação e manutenção dos sistemas de ar condicionado.

A fiscalização deve  anotar  no  Relatório  a  capacidade  do  Sistema de  Climatização de  Ar,  e  se
constatada atividade técnica, deve haver prova documental no processo.

Caso seja constatada ART vencida, ou não seja constatada ART de manutenção, oficiar a empresa
fiscalizada da necessidade de manutenção conforme Portaria do Ministério da Saúde.

É obrigatória a anotação da ART na jurisdição na qual o serviço foi realizado.

Quando da fiscalização de edificações em construção, deverá ser solicitada a ART de projeto da
instalação e montagem dos equipamentos de ar condicionado.

Em todos os casos em que não ficou evidenciado indício da realização de atividade definida como
obrigatória  ou  recomendável  por  outro  órgão,  elaborar  relatório  de  fiscalização  oficiando  ou
orientando, por escrito, o proprietário sobre a necessidade de realização do serviço (para fins de
registro  interno  do  CREA;  orientação  ao  proprietário  e  posterior  comunicação  à  autoridade
competente).

5) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Documentação comprobatória são os documentos aceitos para comprovar que o serviço foi, ou está
sendo realizado, de fato, pelo fiscalizado:

ART
Cópia do Projeto
Contrato de prestação de serviços
Nota Fiscal que ateste a realização de atividade técnica
Declaração assinada pelo proprietário
Declaração assinada pelo  executor da obra
Declaração assinada do mestre de obras ou encarregado
Fotografia
Fotografia de placa da empresa.

6) EXIGÊNCIA DE ART

Exigir ART de cargo e função de cada profissional responsável técnico ou do quadro técnico, no
caso de fiscalização na empresa.

Exigir ART relativa às atividades técnicas identificadas na obra.

7) PROFISSIONAIS HABILITADOS

A responsabilidade pelo Projeto de Sistemas de Condicionamento de Ar, Ventilação e Frigorificação
é permitido aos seguintes profissionais:
I – Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23.569/1933;
II – Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 218/1973, do CONFEA;
III  –  Outros  profissionais  com  atribuições  para  estas  atividades  de  acordo  com  a  Resolução
1.010/2005 do CONFEA.



As atividades de Fabricação de Sistemas de condicionamento de AR, Ventilação e Frigorificação
são permitidas aos seguintes profissionais:
I – Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23.569/1933;
II – Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 218/1973 do CONFEA;
III  –  Engenheiros  de  Operação  da  modalidade  de  Mecânica,  com  atribuições  do  Art.  22  da
Resolução nº 218/1973, com formação na área;
IV – Tecnólogos da modalidade de Mecânica, com atribuições do Art. 23 da Resolução 218/1973 do
CONFEA, ou da Resolução 313/1986 do CONFEA, com formação na área;
V  –  Outros  profissionais  com  atribuições  para  estas  atividades  de  acordo  com  a  Resolução
1.010/2005 do CONFEA.

As atividades  de Instalação e Manutenção de Sistemas de condicionamento de ar,  Ventilação e
Frigorificação são permitidas aos seguintes profissionais:
I – Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23..569/1933;
II – Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 219/1973 do CONFEA;
III  –  Engenheiros  de  Operação  da  modalidade  de  Mecânica,  com  atribuições  do  Art.  22  da
Resolução nº 22/1973, com formação na área;
IV – Tecnólogos da modalidade Mecânica, com atribuições do Art. 23 da Resolução 218/1973 do
CONFEA, ou da Resolução 313/1986 do CONFEA, com formação na área;  
V  –  Outros  profissionais  com  atribuições  para  estas  atividades  de  acordo  com  a  Resolução
1.010/2005 do CONFEA.

A atividade de limpeza de Dutos de Sistemas de Condicionamento de Ar é permitido a:
I – Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23.569/1933;
II – Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 219/1973 o CONFEA;
III – Engenheiros Químicos, com atribuições do Art. 17 da Resolução nº 218/1973 do CONFEA ou
da Resolução 68/1947 do CONFEA;
IV – Engenheiros de Operação da modalidade de Mecânica e Química, com atribuições do Art. 22
da Resolução nº 218/1973, com formação na área;
V – Tecnólogos da modalidade de Mecânica e Química, com atribuições do Art. 23 da Resolução
2018/1973 do CONFEA, com formação na área;
VI  –  Outros  profissionais  com  atribuições  para  estas  atividades  de  acordo  coma  Resolução
1.010/2005 do CONFEA.  

8 – IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Verificar procedimento padrão vigente.

9 – LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Lei Federal nº 5.194/1966
Lei Federal nº 6.496/1977
Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA
Portaria 3523 Ministério da Saúde
Lei Federal 13.589 de 04 de janeiro de 2.018

10 – OBSERVAÇÕES E CUIDADOS

Os parâmetros acima são orientativos.
Os casos omissos,  ou não previstos,  deverão ser encaminhados,  via consulta  técnica,  à Câmara
Especializada para análise.
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Extintores de Incêndio

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Inspeção, Reteste, Manutenção e Recarga de Extintores de incêndio.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão  obrigadas  a  ter  Responsável  Técnico  pelos  selos  utilizados  nas  manutenções  dos
extintores, as empresas, e registro no CREA, os profissionais autônomos que prestam serviços de
Projeto, Fabricação e Instalação de centrais de combate a incêndio fixas e móveis.
2.b) Para a manutenção e recarga dos extintores, será exigido Laudo Técnico com ART, dos selos do
INMETRO usados pela empresa executora.
2.c) Serviços relativos a extintores de incêndio só poderão ser executados sob a responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais:
PROJETOS:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais, Modalidade Mecânica.
FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais, Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.
INSTALAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais, Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.
INSPEÇÃO E RETESTE:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais, Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.
MANUTENÇÃO E RECARGA:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais, Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.

3) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deverá ser recolhida uma ART para as diferentes atividades. Ao fiscal caberá apenas verificar a
existência de ART no local da obra/serviço. Na inexistência de ART, o responsável será notificado
pela fiscalização com prazo de 15 dias para regularização. Caso persista a irregularidade, ou se a
ART estiver com data posterior ao prazo anteriormente definido, lavrar-se-á o auto de infração.
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Concessionárias de veículos

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades relacionadas às
Concessionárias de Veículos.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigadas a ter, em seus quadros de funcionários, um Responsável Técnico, as empresas
Concessionárias de Veículos Automotores.
2.b)  Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  a  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.
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Retíficas e oficinas mecânicas de veículos automotores

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  inerentes  a
Retíficas e Oficinas Mecânicas de Veículos Automotores.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigadas a ter um Responsável Técnico, as Retíficas e Oficinas Mecânicas de Veículos
Automotores.
2.b)  Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  a  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
PROJETOS:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica.
MANUTENÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.
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Transportes coletivos urbanos e rodoviários e transportes de cargas

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre a fiscalização do exercício profissional  nas  atividades  de Inspeção e
Manutenção de Transportes Coletivos Urbanos e Rodoviários, e Transporte de Cargas.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Inspeção e Manutenção de Transportes Coletivos Urbanos e Rodoviários, e Transportes
de Cargas, devendo ser executados por pessoa jurídica ou física.
2.b) Estes serviços só poderão ser executados sob a responsabilidade dos seguintes profissionais:
2.b.a) INSPEÇÃO E CERTIFICAÇÃO anual de sistemas de manutenção:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica
2.b.b) MANUTENÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Tecnólogos na área Mecânica.

3) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3.a) A fiscalização deverá ser direcionada para as empresas com maior índice de acidentes e para as
que estiverem com veículos mal conservados.
3.b)  O CREA deverá  efetuar  e  manter  convênio  com o  DETRAN,  visando  dar  sustentação  à
fiscalização, obtendo dados relativos às ocorrências de trânsito e características da frota.
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Aquecedor solar

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Instalação e Manutenção de Aquecedor Solar.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  Projeto,  Fabricação,  Instalação  e  Manutenção  de  Aquecedor  solar,  devendo  ser
executados por pessoas jurídica ou física, devidamente registradas no CREA, sob a responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais:
2.a.a) PROJETO:
Engenheiros mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
2.a.b) FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇAO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na Área Mecânica.



CREA-GO Câmara Especializada
de Engenharia Mecânica

e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 09

Indústria Têxtil

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades inerentes à área
têxtil.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços na área têxtil, devendo ser executados por pessoa jurídica ou física, devidamente registrada
no CREA, sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.a.a) Responsáveis Técnicos:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Têxteis.
Engenheiros Industriais Modalidade Química.



CREA-GO Câmara Especializada
de Engenharia

Mecânica e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 10

Estruturas Metálicas

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  das  atividades  de  Projeto,
Cálculo, Inspeção, Fabricação e Montagem de Estruturas Metálicas.

2)  PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Projeto, Cálculo, Inspeção, Fabricação e Montagem de Estruturas Metálicas, sendo que
estas atividades terão como Responsáveis Técnicos, os seguintes profissionais:
2.a.a) Responsáveis Técnicos por PROJETOS, CÁLCULO E INSPEÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
2.a.b) Responsáveis Técnicos por FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na Área Mecânica.
2.a.c) Responsáveis Técnicos por MONTAGEM:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica.
2.a.d)  Deverá ser recolhida uma ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para cada Projeto,
Cálculo, Inspeção, Fabricação, Montagem e atividades inerentes às Estruturas Metálicas.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 11

Reservatórios e Tanques Metálicos

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Cálculo, Inspeção, Fabricação e Montagem de Reservatórios e Tanques Metálicos.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  Projeto,  Cálculo,  Inspeção,  Fabricação  e  Montagem  de  Reservatórios  e  Tanques
Metálicos, devendo ser executados por pessoa jurídica ou física devidamente registrada no CREA,
sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.a.a) Responsáveis Técnicos por PROJETOS E CÁLCULOS:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
2.a.b) Responsáveis Técnicos por FABRICAÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na Área Mecânica.
2.a.c) Responsáveis Técnicos por INSPEÇÃO:
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
Engenheiros Metalurgistas.
 



CREA-GO Câmara Especializada
de Engenharia

Mecânica e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 12

Instalações Mecânicas Industriais

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre a fiscalização do exercício profissional  nas  atividades  de Instalações
Mecânicas Industriais.

2)  PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços em instalações mecânicas industriais, devendo ser executados por pessoa jurídica ou física,
devidamente registrada no CREA, sob a responsabilidade técnica dos profissionais, respeitando o
limite de sua formação profissional Estes  serviços devem ser executados sob responsabilidade dos
seguintes profissionais:
Engenheiro Metalúrgico.
Engenheiro Mecânico ou Industrial Modalidade Mecânica.
Engenheiro Operacional e Tecnólogo na área Mecânica.
2.b) Para todo contrato escrito ou verbal para a excução de instalações mecânicas industriais, deverá
ser anotada a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica correspondente.
 



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 13

Manutenção Industrial Mecânica

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades de manutenção
industrial.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes critérios e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  Manutenção  Industrial,  devendo  ser  executados  por  pessoa  jurídica  ou  física,
devidamente registrada no CREA, sob responsabilidade técnica dos  profissionais,  respeitando o
limite de sua formação profissional, a saber:
Engenheiro Metalúrgico.
Engenheiro Mecânico ou Industrial Modalidade Mecânica.
Engenheiro Operacional e Tecnólogo na área Mecânica.
2.b)  Para todo contrato escrito ou verbal,  para a execução de manutenção industrial,  deverá ser
registrada a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica correspondente.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 14

Manutenção de Equipamentos Hospitalares

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades de manutenção de
equipamentos hospitalares.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Os  hospitais  deverão  ter  em  seus  quadros  de  funcionários,  profissional  do  sistema
CREA/CONFEA, que responderá tecnicamente pelas atividades de instalação e manutenção dos
equipamentos.
2.b)  Estão  obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  Gerência  Técnica  em  manutenção  de  equipamentos  hospitalares,  devendo  ser
executados por  pessoa jurídica  ou física devidamente registrada  no  CREA, com atribuições  de
Engenharia Mecânica ou Técnico em Mecânica.
2.c)  Para  todo  contrato  escrito  ou  verbal,  para  a  execução  de  manutenção  de  equipamentos
hospitalares, deverá ser registrada a ART – Anotação de Responsabilidade Técnica.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 15

Qualidade na área da Engenharia

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades de Qualidade na
área da Engenharia.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de Inspeção,  Ensaio,  Controle,  Gestão,  Certificação e  Credenciamento de empresas  de
Engenharia e produtos sob a égide da Qualidade, devendo ser executados por pessoas jurídicas ou
físicas  devidamente  registradas  no  CREA-GO,  sob  a  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
2.a.a) Responsáveis técnicos por INSPEÇÃO:

– Engenheiros de graduação plena devidamente habilitados.
– Engenheiros de Operação e Tecnólogos em Mecânica.

2.a.b) Responsáveis Técnicos por ENSAIOS:
       -    Engenheiros de graduação plena devidamente habilitados.
       -    Engenheiros de Operação e Tecnólogos em Mecânica.
2.a.c) Responsáveis Técnicos por CONTROLE DE QUALIDADE:
       - Engenheiros de graduação plena ou Tecnólogos.
       -    Engenheiros de Operação.      
2.a.d) Responsáveis Técnicos por GESTÃO, GARANTIA DE QUALIDADE E AUDITORIA:
      -      Engenheiros de graduação plena devidamente habilitados.
2.a.e) Responsáveis Técnicos por CREDENCIAMENTO, CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS E
SERVIÇOS, E EMPRESAS DE ENGENHARIA:

– Engenheiros de graduação plena devidamente habilitados.
Deverá  ser  registrada  ART  –  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  referente  aos  serviços
mencionados no item 2.a, a qual deverá ser precedida por contrato celebrado entre as partes.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 16

Projeto, Fabricação, Reparo, Inspeção, Manutenção e Operação de aeronaves

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de:  Projeto,
Fabricação, Reparo, Inspeção, Manutenção e Operação de aeronaves.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Projeto, Fabricação, Reparo, Inspeção, Manutenção e Operação de aeronaves, devendo
ser  executados  por  pessoa  jurídica  ou  física,  devidamente  registrada  no  CREA-GO,  sob  a
responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.b)  Responsáveis  Técnicos por  PROJETO, FABRICAÇÃO E REPAROS com alterações na
estrutura:

– Engenheiros Aeronáuticos.
Nota: As atividades de reparos em aeronaves que determinem alterações na estrutura, bem como
modificações  no “lay out”  interno que motivem alterações  na distribuição de cargas  e  tensões,
deverão ser executadas sob a responsabilidade técnica exclusiva de Engenheiros Aeronáuticos e/ou
denominações  equivalentes  decorrentes  da  graduação em cursos  de  nível  superior  pleno,  como
Engenheiro Mecânico.
2.c) Responsáveis Técnicos por REPARO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO:
             -       Engenheiros Aeronáuticos
             -       Engenheiros Mecânicos
             -      Tecnólogos 
Os  serviços  de  Manutenção  e  Conservação,  compreendendo  limpeza,  pintura,  instalação  de
equipamentos especificados pelos fabricantes em suas posições correspondentes ao projeto original,
reparos em tubulações, motores, turbinas, instalações de ar condicionado e hidráulicas em geral,
elétricas e demais serviços complementares só poderão ser executados com a participação efetiva de
Tecnólogos em Aeronáutica ou Mecânica, devidamente certificados pelo Departamento de Aviação
Civil  para  os  procedimentos  exigidos,  porém  sob  a  responsabilidade  técnica  de  Engenheiros
Aeronáuticos e/ou Mecânicos ou Industriais Mecânicos ou Eletricistas, modalidade Eletrônica ou
Engenheiros de Comunicações.
Nota: Considera-se como reparo, as atividades que não determinem alterações na estrutura, bem
como modificações no “lay-out” interno que motivem alterações na distribuição de cargas e tensões.
2.d) Responsáveis  Técnicos  por  INSPEÇÃO,  PERÍCIA,  MONITORAMENTO EM VÔO E
REVISÕES:
           -       Engenheiros Aeronáuticos 
           -       Engenheiros Mecânicos ou Industriais Mecânicos
Os serviços de inspeção, monitoramento em vôo ou em terra (de equipamentos essenciais), ensaios
não  destrutivos  e  outros  vinculados  ao  controle  de  processos  de  fabricação,  controle  de
performance, revisões recomendadas pelos fabricantes entre outros , com especificidade não regular,
deverão ser executados sob a responsabilidade técnica de Engenheiros Aeronáuticos, Mecânicos ou
Industriais Mecânicos, e sob a responsabilidade técnica exclusiva de Engenheiros Aeronáuticos e/ou
denominações equivalentes decorrentes da graduação conforme a descrição de atividades em exame,
devidamente assistidos, permanente ou eventualmente, por qudro técnico qualificado, especialmente



certificado pelo DAC, para tarefas pertinentes.
2.e) Responsável Técnico por VISTORIA ANUAL:
          -        Engenheiro Aeronáutico ou Mecânico
As aeronaves existentes e/ou operando com base na jurisdição do CREA-GO, deverão ser objeto de
vistoria  anual  periódica,  por  Engenheiro  Aeronáutico,  que  preencherá  a  ART do  evento.  Seus
proprietários, locatários ou arrendatários deverão encaminhar os documentos comprobatórios das
vistorias (laudo e ART) ao CREA-GO, para emissão de respectivas certidões.

3 – OPERAÇÃO E PROCEDIMENTO DE NAVEGAÇÃO AÉREA

A operação de aeronaves e os procedimentos de navegação aérea, deverão ocorrer exclusivamente,
sob  a  responsabilidade  técnica  de  Engenheiros  Aeronáuticos  e/ou  denominações  equivalentes
decorrentes  de  graduação  em  cursos  de  nível  superior  pleno,  admitidos  em  função  da  Lei  nº
8.620/46.

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

É  recomendável  que  o  CREA-GO  faça  convênios  com  o  Departamento  de  Aviação  Civil,  do
Ministério da Aeronáutica, visando atuação conjunta em ação fiscalizadora. 



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 17

Fabricação e Manutenção de Embarcações e Plataformas Flutuantes

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Inspeção, Reparo e Manutenção de embarcações e plataformas flutuantes.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão obrigados ao registro no CREA as empresas com atividades relacionadas à Indústria
Naval, tendo como RT um Engenheiro Naval, ou um construtor naval licenciado com as atribuições
previstas  no  artigo  4º  da  Resolução  nº  049/46,  do  CONFEA,  tanto  quanto  os  profissionais
autônomos  que  prestam  serviços  de  Projeto,  Fabricação,  Inspeção,  Reparo  e  Manutenção  de
embarcações e plataformas flutuantes. Estes serviços deverão ser executados, sob a responsabilidade
técnica dos seguintes profissionais:
2.b) Responsáveis Técnicos por PROJETOS:
      -    Engenheiro Naval;
2.c) Responsáveis Técnicos por FABRICAÇÃO:
      -     Engenheiro Naval      
      -     Engenheiro Mecânico ou Industrial, modalidade Mecânica
2.d) Responsáveis Técnicos por REPARO E MANUTENÇÃO:          
      -     Engenheiro Naval
      -     Engenheiro Mecânico ou Industrial, modalidade Mecânica 
      -     Tecnólogo na área Mecânica     
2.e)  As  atividades  de  manutenção  e  reparos  em  máquinas,  equipamentos  e  tubulações  de
embarcações e plataformas flutuantes, desde que não envolvam análise do sistema propulsivo como
um todo, poderão ser exercidas sob responsabilidade técnica de profissional nível superior da área
mecânica, legalmente registrados no CREA.
2.f)  A construção de embarcações de até 20 ton. de arqueação bruta, edificadas e projetadas por
Engenheiros Navais, poderá ser executada sob a responsabilidade técnica de Engenheiro Mecânico
legalmente registrado no CREA-GO, desde que tais embarcações não sejam classificadas como não
convencionais.
2.g) Entende-se como embarcação não convencional, aquela de concepção inédita, sem similar de
comprovada experiência prática.
2.h)  As  frotas  de  embarcações  de  longo  curso,  cabotagem  e  navegação  interior,  deverão  ser
operadas sob a responsabilidade técnica de Engenheiro Naval ou de Construção Naval.
2.i) Todas as atividades acima relacionadas deverão ser precedidas da Respectiva Técnica (ART).



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 18

Parque de Diversões, Circos, Feiras, Teatros ambulantes e Similares

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Parques  de
Diversões, Circos, Feiras, Teatros Ambulantes e Similares.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO
 
Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Define-se  como parque de diversões,  todas  as  instalações  de  diversões  que  utilizem-se  de
equipamentos  mecânicos  e  eletromecânicos  rotativos  ou  estacionários,  mesmo  que  de  forma
complementar à atividade principal, a exemplo de circos, teatros ambulantes, que possam, por mau
uso ou má conservação, causar risco a funcionários e/ou usuários.
2.b)  Os parques de diversões ou similares já instalados, ou a instalar-se, deverão apresentar um
Laudo  Técnico  circunstanciado,  com a  respectiva  ART-Anotação  de  Responsabilidade  Técnica,
emitido  por  profissional  habilitado  e  registrado  no  CREA-GO,  acerca  das  condições  de
operacionalidade e de qualidade técnica de montagem e instalação sem os quais não deverão obter a
permissão municipal para iniciar ou permanecer em atividade.
2.c)  Os Laudos Técnicos e as respectivas ARTs, deverão ser renovados semestralmente, ou após
cada mudança de funcionamento.
2.d)  Como os  parques  de  diversões  necessitam  de  alvará  para  seu  funcionamento,  deverá  ser
comunicado  às  Prefeituras  da  exigência  da  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica-ART,  de
profissionais  responsáveis  pela  instalação,  manutenção,  montagem e  laudo  circunstanciado  das
instalações  existentes,  renovados  semestralmente  ou  após  a  cada  mudança  de  local  de
funcionamento, bem como da necessidade do Livro de Ocorrência.  É conveniente que o CREA-GO
faça convênios com as Prefeituras Municipais, visando aprimorar a fiscalização.
2.e) Os  profissionais  habilitados  para  assumirem  a  Responsabilidade  Técnica  deverão  estar
devidamente  registrados  no  CREA-GO,  com atribuições  compatíveis,  conforme discriminado  a
seguir: 
2.f)  Responsáveis Técnicos por  VISTORIA, LAUDO, AVALIAÇÃO, PERÍCIA E PARECER
TÉCNICO:
    -    Engenheiro Mecânico
    -    Engenheiro Industrial, modalidade Mecânica
    -    Engenheiros Operacionais e Tecnólogos em Mecânica
2.g) Responsáveis Técnicos por INSTALAÇÃO, MONTAGEM, REPARO E MANUTENÇÃO:
    -    Engenheiro Mecânico
    -    Engenheiro de Operação na área Mecânica 
    -    Tecnólogo na área Mecânica 
    -    Onde houver subestação de energia elétrica, deverá ter Responsável Técnico pela manutenção
da mesma, sendo obrigatório a anotação de Responsabilidade Técnica-ART, renovada anualmente,
firmada pelos seguintes profissionais:
    -    Engenheiro Eletricista
    -    Engenheiro Industrial na área Elétrica
    -    Engenheiro de Operação, na área Elétrica
    -    Tecnólogo na área Elétrica    
2.i) Informações complementares:



2.i.1)  Cabe ao fiscal verificar a existência do Laudo Técnico,  ART e Livro de Ocorrências nos
Parques de Diversões.
2.i.2) Não existindo qualquer um dos itens acima descritos, o interessado deverá ser notificado para
apresentação no prazo máximo de cinco (05) dias úteis.    



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
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Inspeção Técnica de Segurança Veicular

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Inspeção
Técnica de Segurança Veicular na área de Engenharia.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmentros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Estão  obrigados  ao  registro  no  CREA-GO  as  empresas,  seções  técnicas  de  DETRANs,
CIRETRANs e profissionais autônomos que prestam serviços de Inspeção Técnica de Segurança
Veicular,  Certificação  e  Credenciamento  de  empresas  sob  o  exigido  de  Inspeção  Técnica  de
Segurança  Veicular,  devendo  ser  executados  por  pessoas  jurídicas  ou  físicas,  devidamente
registradas no CREA-GO, sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.b) Responsáveis Técnicos de CARGO E FUNÇÃO:
    -    Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.c) Responsáveis Técnicos por INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR:
    -     Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica 
    -     Tecnólogos em Mecânica, Máquinas e Motores    
2.d) Parâmetros e procedimentos básicos para a fiscalização:
2.d.1)  O Certificado de Inspeção de Segurança Veicular e o  Laudo de Avaliação de Segurança
Veicular deverão ser assinados por Engenheiro Responsável pela Estação de Inspeção de Segurança
Veicular.
2.d.2)  Cada  engenheiro  será  responsável  por  apenas  uma  Estação  de  Inspeção  de  Segurança
Veicular,  com  a  devida  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  de  Cargo/Função,  conforme
estabelece a Lei 6.496/77.
2.d.3) As  empresas  licitantes  deverão  estar  devidamente  registradas  no  CREA da  jurisdição
pertinente e conterem no seu objetivo social, as atividades concernentes à Inspeção de Segurança
Veicular.
2.d.4)  Deverá ser registrada a ART-Anotação de Responsabilidade Técnica referente aos serviços
mencionados no item 2.a, por serviços executados ou grupo de serviços, em caso de ART múltipla.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional 20

Pintura Industrial

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  execício  profissional  das  atividades  referentes  a
tratamento anticorrosivo.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  tratamento  anticorrosivo,  devendo  ser  executados  por  pessoa  jurídica  ou  física,
devidamente registrada no CREA-GO, sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais,
tendo em vista que o tratamento anticorrosivo se dá em duas etapas, sendo:
1ª etapa: a preparação da superfície e,
2ª etapa: o processo de pintura
Assim sendo,  institui-se  a  responsabilidade  técnica  separadamente  para  as  diferentes  etapas  do
processo.
1ª  etapa:  a) Preparação  de  superfície  através  de  ferramentas  mecânicas,  processos  mecânicos,
incluindo-se o jateamento abrasivo.
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica  
    -   Engenheiros Operacionais Modalidade Mecânica
    -   Tecnólogos em Mecânica
    -   Engenheiro Naval
1ª etapa: b) Preparação de superfície através de processos químicos,  incluindo-se banho ácido,
solventes e outros agentes de efeito químico.
    -   Engenheiros Industrial Modalidade Química      
    -   Engenheiros Químicos
2ª etapa:  Processo de pintura, incluindo-se revestimento com agentes protetoras e aplicações de
películas anticorrosivas.
    -    Engenheiros Mecânicos
    -    Engenheiros Industriais Modalidade Mecânica
    -    Engenheiros Operacionais Modalidade Mecânica
    -    Técnicos de 2º grau - Área de Mecânica
    -    Engenheiros Navais
2.b)  As  atividades  mencionadas  na  seção  2.a,  serão  objetos  de  ART  –  Anotação  de
Responsabilidade Técnica, as quais deverão ser registradas referentes a cada contrato.  
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Equipamentos para Transporte e Armazenamento de Produtos Perigosos 

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Montagem, Inspeção e Manutenção de equipamentos para Transporte e Armazenamento
de Produtos Perigosos.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO, as empresas e profissionais autônomos que prestem
serviços  de  Projetos,  Fabricação,  Montagem,  Inspeção  e  Manutenção  de  equipamentos  de
Armazenamento  de  Produtos  Perigosos,  devendo  ser  executados  por  pessoa  jurídica  ou  física,
devidamente registrada no CREA-GO, sob a responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.b) Responsáveis Técnicos de PROJETOS:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica 
    -   Engenheiros Navais
2.c) Responsáveis Técnicos de FABRICAÇÃO E MONTAGEM:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica
    -   Engenheiros Navais
2.d) Responsáveis Técnicos por INSPEÇÕES:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Navais
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área de Mecânica, mediante autorização da Câmara
    -   Engenheiro Metalúrgico
2.e) Responsáveis Técnicos por MANUTENÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânico ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Navais
    -   Engenheiros de Operação e Tecnólogos na área Mecânica
    -   Engenheiros Metalúrgicos    
2.f) Deverá ser registrada uma ART por equipamento ou vaso de armazenamento antes do início dos
serviços, ou de acordo com a Resolução 1.025/09, do CONFEA.  
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Atividades de Perícia, Avaliação, Laudo ou Parecer Técnico, Vistoria em
Engenharia Industrial

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Perícia,
Avaliação e Laudos em Engenharia Industrial.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Laudos, Perícias e Avaliações Judiciais e extra Judiciais para seguradoras, devendo ser
executados  por  pessoa  jurídica  ou  física  devidamente  registrada  no  CREA-GO,  sob  a
responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
2.b)  Responsáveis Técnicos por  EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS,
VAPOR E REFRIGERAÇÃO:
        -   Engenheiros Mecânicos
        -   Engenheiros Industriais Modalidade Mecânica
2.c) Responsáveis Técnicos por INDÚSTRIAS MECÂNICAS E METALÚRGICAS:
        -    Engenheiros Mecânicos
        -    Engenheiros Industriais Modalidade Mecânica
2.d) Responsáveis Técnicos por INDÚSTRIAS SIDERÚRGICAS E METALURGIA:
        -    Engenheiros Metalúrgicos e de Siderurgia
2.e) Responsáveis Técnicos por EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS E DE TRANSPORTE:
       -     Engenheiro Mecânicos
       -     Engenheiros Industriais Modalidade Mecânica
2.f) Responsáveis Técnicos por METALURGIA:
      -      Engenheiros Mecânicos 
      -      Engenheiros Industriais Modalidade Mecânica
      -      Engenheiros Metalúrgicos e de Siderurgia
2.g) Deverá ser registrada ART referente às atividades do item 2.a.
2.h) Definições:

2.h.1)  Perícia  de  Engenharia:  Atividade  que  envolva  a  apuração  das  causas  que  motivaram
determinado evento ou asserção de direito que envolvam conhecimentos especializados.
2.h.2) Avaliação: Atividade que envolva determinada técnica do valor qualitativo ou monetário de
um bem, de um direito ou de um empreendimento que envolvam conhecimentos especializados.
2.h.3)  Laudo: Documento especializado gerado pelas atividades de Perícia, Avaliação, Vistorias e
Pareceres Técnicos, com atos conclusivos da atividade.
2.h.4)  Vistoria: Atividade que envolve a constatação de um fato mediante exame circustanciado e
descrição  minuciosa  dos  elementos  que  os  constituem,  sem  a  indagação  das  causas  que  o
motivaram.
2.h.5)  Parecer  Técnico:  Atividade  que  envolve  simultaneamente  o  levantamento,  a  coleta,  a
observação, o tratamento e a análise de natureza técnica, com parecer conclusivo para execução de
obra  ou  serviço  técnico,  ou  desenvolvimento  de  métodos  ou  processos  de  produção  e/ou  a
determinação da viabilidade técnica/econômica.



2.h.6)  Equipamento mecânico: Equipamento destinado à produção de trabalho que utiliza ou gera
energia mecânica, energia hidráulica e energia térmica.
2.h.7) Equipamento eletromecânico: Equipamento destinado a produzir trabalho que utiliza ou gera
energia mecânica a partir da energia elétrica ou vice-versa.
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Aquecedores de água a gás

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Inspeção, Reparo e Manutenção de Aquecedores de água a gás.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços  de  projeto,  fabricação,  instalação  e  manutenção  de  Aqueceores  de  Água  a  gás,  cujas
atividades  deverão  estar  sob  responsabilidade  técnica  de  profissional  da  área  de  Engenharia
Mecânica, a saber:
2.b) Responsáveis Técnicos por PROJETO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.c) Responsáveis Técnicos por FABRICAÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.d) Responsáveis Técnicos por INSTALAÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica
    -   Técnico de ensino médio na área de Mecânica
2.e) Responsáveis Técnicos por MANUTENÇÃO:
    -    Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -    Engenheiros Metalúrgicos
    -    Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na ára Mecânica    
2.f)  Informações complementares:
2.f.1) Deverá ser anotada uma ART para cada tipo de aquecedor projetado ou fabricado.
2.f.2) Quando tratar-se de atividade de instalação ou manutenção, deverá ser recolhida anualmente
uma ART.
2.g) Definições:
2.g.1)  Projeto:  Atividade  técnica  necessária  à  materialização  dos  meios,  envolvendo  cálculos,
dimensionamentos,  plantas,  desenhos,  pareceres,  relatórios,  análises,  normas  e  especificações
formuladas através de princípios técnicos e científicos, adequando-se aos recursos disponíveis e às
alternativas que conduzem à viabilidade da decisão.
2.g.2)  Fabricação:  Atividade  técnica,  segundo  projeto  que  envolve  a  escolha  de  materiais,
componentes e acessórios adequados, montagens e testes de fábrica.
2.g.3)  Instalação/execução: Atividade técnica de materialização na obra do que está previsto nos
projetos, envolvendo a ligação e montagem dos equipamentos e acessórios no local e a instalação de
cabos e testes de operação para confirmar o funcionamento dos mesmos, decidido por si ou por
outro profissional legalmente habilitado. 
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Instalações de Gás Combustível

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Inspeção, Reparo e Manutenção de Instalações de Gás Combustível.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecido os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a)  Define-se por instalação de Gás Combustível,  as instalações destinadas ao armazenamento,
processamento e distribuição de GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), GNV (Gás Natural Veicular) e
outros Gases Combustíveis e seus derivados, cuja finalidade seja a utilização como fonte de energia
térmica.
2.b) Abrangência desta norma:
2.b.1)  As  instalações  de  Gás  combustível,  com  finalidade  industrial  e/ou  comercial  de
armazenamento,  processamento,  acondicionamento  em  botijões  ou  veículos,  transporte  e
distribuição por tubulação em via pública, sem limite de capacidade.
2.b.2)  As instalações de Gás  Combustível em centrais de armazenamento e distribuição coletiva
por tubulação, sem limite de capacidade, com ou sem finalidade comercial, localizadas em centros e
prédios  comerciais,  prédios  com  finalidade  específicas  definidas  (hotéis,  motéis  ou  similares;
hospitais, clínicas ou similares, restaurantes ou similares), prédios mistos (comercial e residencial) e
instalações destinadas ao processo produtivo em plantas industriais.
2.b.3) As instalações de Gás Combustível em centrais de armazenamento e distribuição coletiva por
tubulação,  com  capacidade  igual  ou  superior  a  500  Kg,  com  ou  sem  finalidade  comercial,
localizadas em prédios residenciais.
2.b.4)  Define-se  projeto,  implantação,  operação,  inspeção  e  manutenção  como  atividades
concernentes às instalações de Gás Combustível.
Artigo 1º: Define-se como atividades relacionadas ao Projeto:
a) Arranjo físico das instalações
b) Especificações de materiais de construção e equipamentos
c) Dimensionamento de equipamentos, acessórios e tubulações
Artigo  2º:  Define-se  como  atividades  relacionadas  à  implantação  de  instalações  de  Gás
Combustível:
a) Montagem de equipamentos, acessórios e tubulações
b) Processos de solda
c) Condução de testes de pré-operação e estanqueidade das instalações
Artigo 3º: Define-se como atividades relacionadas à operação de instalações de Gás Combustível:
a) Recebimento de Gás Combustível na instalação
b) Transferência de Gás Combustível de/ou para a instalação
c) Modificação das propriedades do Gás Combustível
d) Armazenamento e distribuição de Gás Combustível a consumidores externos ou localizados no
mesmo prédio
Artigo 4º:  Define-se como atividades referentes às inspeção e manutenção de instalações de Gás
Combustível:
a) Inspeção dos equipamentos, acessórios e tubulações das instalações
b) Manutenção dos equipamentos, acessórios e tubulações das instalações



2.c)  Os seguintes  profissionais  são  habilitados  a  responsabilizar-se pelas  atividades  citadas  nos
Artigos 1º a 4º desta norma:
    -    Engenheiro Mecânico
    -    Engenheiro Industrial Modalidade Mecânica
2.d)  Além dos profissionais citados no item anterior, os seguintes profissionais são habilitados a
responsabilizar-se pelas atividades citadas nos artigos 3ºe 4º, item “b”:
    -     Engenheiro Operacional, modalidade Mecânica
    -     Tecnólogo Modalidade Mecânica  
2.e) Profissionais de outra formação poderão ser responsáveis técnicos pelas atividades abrangidas
por  esta  norma,  considerando  as  peculiaridades  das  instalações,  após  análise  curricular  e
programática da graduação profissional pelas respectivas Câmaras Especializadas de Engenharia
Mecânica ou equivalente.
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Empresas de Reformas/Recuperação de Pneus

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do CREA-GO, quanto ao exercício profissional e empresas
de reforma, recuperação de pneus.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Reforma ou Recuperação de pneus. Estes serviços só poderão ser executados sob a
responsabilidade técnica dos seguintes profissionais registrados no CREA-GO:
    -   Engenheiro Mecânico
    -   Engenheiro Industrial Modalidade Mecânica
    -   Tecnólogo em Mecânica  
2.b) Deverá ser registrada uma ART referente aos serviços mencionados no subitem 2.a.  
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Equipamentos e Acessórios Mecânicos de Transporte Ferroviário

1) OBJETIVO

Estabelecer critérios sobre a fiscalização do exercício profissional nas atividades de Manutenção
relativas a Equipamentos e Acessórios Mecânicos de Transporte Ferroviário.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício de fiscalização:
2.a)  Estão  obrigados  ao  registro  no  CREA-GO,  as  empresas,  seções  técnicas  e  profissionais
autônomos que prestam serviços de Manutenção relativos a Equipamentos e Acessórios Mecânicos
de Transporte Ferroviário.
2.b)  As empresas contratadas para prestar serviços de manutenção mecânica e assistência técnica
em  equipamentos  de  transporte  ferroviário  e  acessórios  mecânicos,  deverão  manter  em  seus
quadros, profissionais legalmente habilitados e registrados no CREA-GO, conforme estabelecido no
Decreto Lei nº 90.922/95 e Resolução 218/73, do CONFEA.
2.c) Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
2.c.1) Responsáveis  Técnicos por PLANEJAMENTO E SUPERVISÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
2.c.2) Responsáveis Técnicos por MANUTENÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica.
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica.   
2.d) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
2.d.1)  As empresas  que  utilizam equipamentos  de transporte  ferroviário  e  que  não mantenham
oficinas  especializadas  na  manutenção  destes  equipamentos,  poderão  contratar  profissionais  ou
empresas registradas no CREA-GO para executar a manutenção de seus equipamentos.
2.d.2)  Os  serviços  prestados  por  empresas  de  manutenção  ou  por  profissionais  devidamente
habilitados, poderão ser objeto de ART múltipla.
2.d.3) O não cumprimento do disposto nesta norma, sujeitará os seus infratoes às multas previstas
no Art.73 da Lei 5.194/66.
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Inspeção Veicular em Veículos de Competição

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Inspeção
Veicular na área de Engenharia, em veículos de competição, quando os mesmos participarem de
disputas, provas, competições, quebras de recordes, demonstrações ou qualquer atividade ligada a
competições regionais, nacionais ou internacionais, em território Brasileiro.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o execício da fiscalização:
2.a)  Estão  obrigados  ao  registro  no  CREA-GO,  as  empresas,  seções  técnicas  de  Federações
Estaduais de Automobilismo e Confederação de Automobilismo, e profissionais autônomos que
prestam serviços de Inspeção Veicular, em competições ou provas de automobilismo, devendo ser
executados  por  pessoas  jurídicas  ou  físicas,  devidamente  registradas  no  CREA-GO,  sob  a
responsabilidade técnica dos seguintes profissionais:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.b) Responsáveis Técnicos por INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Operacionais Modalidade Mecânica, Máquinas e Motores
    -   Tecnólogos em Mecânica, Máquinas e Motores
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Veículos encarroçados

1) OBJETIVO

Estabelecer  critérios  sobre  a  fiscalização  do  exercício  profissional  nas  atividades  de  Projeto,
Fabricação, Montagem, Inspeção e Manutenção de veículos adaptados, tais como: Trios Elétricos,
Guindastes, Baús, Frigoríficos, Caçambas, etc.

2) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Ficam estabelecidos os seguintes parâmetros e procedimentos para o exercício da fiscalização:
2.a) Estão obrigados ao registro no CREA-GO, as empresas e profissionais autônomos que prestam
serviços de Projeto, Fabricação, Montagem, Inspeção e Manutenção dos veículos objeto deste PNR.
2.b)  Estes  serviços  só  poderão  ser  executados  sob  a  responsabilidade  técnica  dos  seguintes
profissionais:
2.b.1) Responsáveis Técnicos por PROJETO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.b.2) Responsáveis Técnicos por FABRICAÇÃO:
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica
2.b.3) Responsáveis por MONTAGEM: 
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica    
2.b.4) Responsáveis Técnicos por INSPEÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
2.b.5) Responsáveis Técnicos por MANUTENÇÃO:
    -   Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica
    -   Engenheiros Operacionais e Tecnólogos na área Mecânica    
2.c) Informações complementares:
2.c.1) Será obrigatoriamente indicado nos documentos de Projeto e na ART, o fabricante e o modelo
de carroceria para a qual a estrutura foi projetada, bem como a capacidade mínima do veículo de
tração. 
2.c.2)  A ART referente à Montagem deverá conter os dados a seguir,  suficientes para completa
identificação da carroceria receptora da estrutura. Os dados são: fabricante e modelo da carroceria,
número do chassis, placa policial, espécie e tipo do veículo.
2.c.3)  Os  dados  acima  mencionados  serão  obtidos  do  respectivo  Certificado  de  Registro  e
Licenciamento de Veículos, emitido pelo DENATRAN.
2.c.4) Cópia do referido Certificado será obrigatoriamente anexada à ART de Montagem.
2.c.5) A transferência da estrutura para outra carroceria equivalerá a uma nova Montagem.
2.c.6) Alterações de projeto para fins de adaptação a outro tipo de carroceria deverá ser considerado,
para fins de fiscalização, como novo Projeto.
2.c.7) Veículos encaroçados são veículos novos, semi acabados que recebem a primeira carroceria:
ônibus, ambulâncias, graneleiros, baús, frigoríficos, guinchos, guindastes, basculantes, caçambas,
trios elétricos, caminhões de concessionárias de energia, etc.
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Exaustão e ventilação

1) DESCRIÇÃO/OBJETIVO

Abrangem sistemas e equipamentos de ventilação e/ou exaustão para renovação de ar no interior de
ambientes, de modo a controlar poluentes e garantir a qualidade do ar. As atividades relacionadas
devem ser executadas por profissionais devidamente habilitados  pelo Sistema CONFEA/CREA,
para que exerçam suas  funções  e  assegurem a qualidade de seus  produtos  e serviços,  tanto  na
elaboração de projetos específicos, com emprego de tecnologias modernas e adequadas, como na
comercialização, instalação e manutenção de sistemas mecânicos de ventilação e exaustão.

As empresas poderão atuar em:
1 - Sistemas de climatização evaporativa adiabática;
2 - Sistemas de ventilação mecânica industrial com filtragem;
3 - Sistemas de ventilação para cozinhas industriais - coifas e filtros;
4 - Sistemas de ar condicionado;
5 - Sistemas de monitoramento de qualidade do ar e em ambientes interiores;
6 - Projetos de sistemas de ar condicionado, ventilação e exaustão mecânica.

Fabricações, Instalações e manutenções devem obedecer às Normas Técnicas vigentes da ABNT.
A responsabilidade pelos serviços é definida de acordo com o tipo de atividade que executa.

2) EXEMPLOS DE ONDE FISCALIZAR

Condomínios residenciais e comerciais, edifícios garagens, edifícios industriais, hospitais, clínicas
médicas, shoppings, hotéis/motéis, supermercados, aeroportos, grandes lojas, outros ambientes de
uso coletivo.

3) ATIVIDADES TÉCNICAS PERTINENTES

Projeto
Fabricação
Instalação
Inspeção
Manutenção

4) PARÂMETROS E PROCEDIMENTOS BÁSICOS PARA A FISCALIZAÇÃO

Verificar se alguma das atividades técnicas pertinentes foi realizada.
Constatada atividade técnica, procurar reunir a melhor documentação comprobatória possível (vide
relação abaixo).
Elaborar  Relatório  quando  constatar  empresa  e/ou  profissional  executando  as  atividades  acima
citadas, notificar segundo a irregularidade (ou infração) e respectiva capitulação.

Parâmetro da fiscalização:
- Para fins de registro de empresa: todas as empresas com objetivo social pertinente.
-  Para fins de anotação de ART de atividades referentes a projeto,  fabricação, instalação,



inspeção inicial ou periódica e manutenção de sistemas de ventilação ou exaustão.

O Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC, por ser resultado de um laudo de avaliação,
só pode ser feito por Engenheiros Mecânicos ou outros profissionais com atribuições compatíveis.
É obrigatório o registro, no Quadro Técnico, de todos profissionais que atuam em empresa. A ART
de Cargo/Função dos profissionais do Quadro Técnico é a comprovação das atividades dos mesmos
na empresa.

Cabe à fiscalização orientar quanto à necessidade de contratação de empresas habilitadas no CREA-
GO para projeto, instalação e manutenção dos sistemas de ventilação e exaustão.

A fiscalização  deve  anotar  no  Relatório  a  capacidade  do  Sistema de  ventilação/exaustão,  e  se
constatada atividade técnica, deve haver prova documental no processo.

Caso seja constatada ART vencida, ou não seja constatada ART de manutenção, oficiar a empresa
fiscalizada da necessidade de manutenção conforme Portaria do Ministério da Saúde.

É obrigatória a anotação da ART na jurisdição na qual o serviço foi realizado.

Quando da fiscalização de edificações em construção, deverá ser solicitada a ART de projeto da
instalação e montagem dos equipamentos e instalações dos sistemas de ventilação e exaustão, caso
tenham sido previstos em projetos.

Em todos os casos em que não ficou evidenciado indício da realização de atividade definida como
obrigatória  ou  recomendável  por  outro  órgão,  elaborar  relatório  de  fiscalização  oficiando  ou
orientando, por escrito, o proprietário sobre a necessidade de realização do serviço (para fins de
registro  interno  do  CREA;  orientação  ao  proprietário  e  posterior  comunicação  à  autoridade
competente).

5) DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Documentação comprobatória são os documentos aceitos para comprovar que o serviço foi, ou está
sendo realizado, de fato, pelo fiscalizado:

ART
Cópia do Projeto
Contrato de prestação de serviços
Nota Fiscal que ateste a realização de atividade técnica
Declaração assinada pelo proprietário
Declaração assinada pelo executor da obra
Declaração assinada do mestre de obras ou encarregado
Fotografia
Fotografia de placa da empresa.

6) EXIGÊNCIA DE ART

Exigir ART de cargo e função de cada profissional responsável técnico ou do quadro técnico, no
caso de fiscalização na empresa.

Exigir ART relativa às atividades técnicas identificadas na obra ou local dos serviços.

7) PROFISSIONAIS HABILITADOS



A responsabilidade pelo Projeto de Sistemas de Ventilação e Exaustão é permitido aos seguintes
profissionais:

I. Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23.569/1933;
II. Engenheiros  Mecânicos,  com  atribuições  do  Art.  12  da  Resolução  nº  218/1973,  do

CONFEA;
III.Outros profissionais com atribuições para estas atividades.

As atividades de Fabricação de Sistemas de Ventilação e Exaustão são permitidas aos seguintes 
profissionais:

I. Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23.569/1933;
II. Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 218/1973 do CONFEA;
III.Engenheiros de Operação da modalidade de Mecânica, com atribuições do Art. 22 da 

Resolução nº 218/1973, com formação na área;
IV. Tecnólogos da modalidade de Mecânica, com atribuições do Art. 23 da Resolução 218/1973 

do CONFEA, ou da Resolução 313/1986 do CONFEA, com formação na área;
V. Outros profissionais com atribuições para estas atividades.

As atividades de Instalação e Manutenção de Sistemas de condicionamento de ar, Ventilação e 
Frigorificação são permitidas aos seguintes profissionais:

I. Engenheiros Mecânicos-Eletricistas, com atribuições do Decreto nº 23..569/1933;
II. Engenheiros Mecânicos, com atribuições do Art. 12 da Resolução nº 219/1973 do CONFEA;
III.Engenheiros de Operação da modalidade de Mecânica, com atribuições do Art. 22 da 

Resolução nº 22/1973, com formação na área;
IV. Tecnólogos da modalidade Mecânica, com atribuições do Art. 23 da Resolução 218/1973 do 

CONFEA, ou da Resolução 313/1986 do CONFEA, com formação na área;
V. Outros profissionais com atribuições para estas atividades.

8) IDENTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Verificar procedimento padrão vigente.

9) LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Lei Federal nº 5.194/1966
Lei Federal nº 6.496/1977
Resolução nº 1.025/2009 do CONFEA
Portaria 3523 Ministério da Saúde
Lei Federal 13.589 de 04 de janeiro de 2.018

10) OBSERVAÇÕES E CUIDADOS

Os parâmetros acima são orientativos.
Os  casos  omissos  ou  não  previstos  deverão  ser  encaminhados,  via  consulta  técnica,  à  Câmara
Especializada para análise.
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Equipamento de guindar e Plano de Rigging

Onde fiscalizar

Equipamentos de Guindar: São equipamentos utilizados no transporte vertical de materiais (grua,
guincho, guindaste), se acoplados em veículos, são denominados guindautos ou munck.

Plano de Rigging (plano de Movimentação de Carga): Consiste no planejamento formalizado de
uma movimentação com guindaste móvel ou fixo, visando a otimização dos recursos aplicados na
operação (equipamentos, acessórios e outros) para se evitar acidentes e perdas de tempo. Ele indica,
por meio do estudo da carga a ser içada, das máquinas disponíveis, dos acessórios, condições do
solo e ação do vento, quais as melhores soluções para fazer um içamento seguro e eficiente.

O que fiscalizar

Empresas  que  desempenham  atividades  relacionadas  a  equipamentos  de  guindar  e  guindautos
deverão se registrar no Crea se estiverem includidas no Norma Regulamentadora 18: “Toda empresa
fabricante,  locadora  ou  prestadora  de  serviços  em  instalação,  montagem,  desmontagem  e
manutenção,  seja  do  equipamento  em  seu  conjunto  ou  de  parte  dele,  deve  ser  registrada  no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e estar sob responsabilidade de profissional
legalmente habilitado com atribuição técnica compatível”. A atividade de operação de equipamentos
de guindaste não se inclui no item acima, sendo o registro destas empresas opcional, caso a referida
empresa também preste serviços de manutenção, instalação ou montagem de seus equipamentos,
deverá possuir profissional habilitado registrado e incluído em seu quadro técnico.

Profissionais  que  atuam em atividades  de  projeto,  fabricação,  instalação,  montagem,  inspeção,
manutenção, vistoria, reforma de equipamentos de guindar e na elaboração do Plano de Rigging.

Como fiscalizar

Verificar se alguma das atividades técnicas pertinentes foi realizada.

Constatada a atividade técnica, procurar reunir a melhor documentação comprobatória possível.

Priorizar  a  fiscalização do registro das  empresas,  seguindo a participação de profissionais  com
registro no Conselho.

Caso constatado manutenção, verificar se efetuada por profissional habilitado.

Elaborar  Relatório  de  Fiscalização,  quando  constatar  empresa  e/ou  profissional  executando  as
atividades acima citadas;

Autuar, segundo a irregularidade (ou infração) e respectiva capitulação, conforme quadro anexo por
FALTA DE REGISTRO (PESSOA JURÍDICA), quando constatar que uma empresa sem registro no
CREA estiver executando quaisquer das atividades técnicas acima descritas.

Neste caso, elaborar Ficha Cadastral – Empresa, com a finalidade de se constituir um banco de
dados com informações acerca da mesma.



O exercício profissional das empresas e profissionais que executam serviços acima citados, devem
ser executados por pessoas jurídicas ou físicas devidamente registradas no CREA correspondente,
sob a responsabilidade técnica dos profissionais.

Notas:

Fiscalização em Construções

Considerando que o texto da NR18 cita que a implantação e a operacionalização de equipamentos
de guindar devem estar previstas em um documento denominado "Plano de Cargas" e que deverá
conter, no mínimo, as informações constantes do Anexo III desta NR - "PLANO DE CARGAS
PARA GRUAS".  O fiscal  poderá solicitar  o plano de carga para gruas,  nela  constará nome do
responsável pela manutenção da grua, nome do responsável pela instalação e outros serviços da
grua,  dentre  outras  informações  importantes  para  verificação  da  regularidade  do  equipamento
perante o Crea.

Fiscalização em Portos

A NR29  traz  de  maneira  explícita  a  necessidade  de  vistoria  anual  realizada  por  profissional
legalmente habilitado: item 29.3.5.10: Os equipamentos terrestres de guindar e os acessórios neles
utilizados para içamento de cargas devem ser periodicamente vistoriados e testados por pessoa física
ou jurídica devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
Item 29.3.5.10.1: A vistoria deve ser efetuada pelo menos uma vez a cada doze meses.

Exigência de ART

ART de cargo e função de cada profissional responsável técnico ou do quadro técnico, no caso de
fiscalização na empresa.

ART relativa às atividades técnicas identificadas durante a visita da fiscalização.

ART relativa a plano de rigging em toda obra onde gruas ou guindastes são utilizados.

Legislação aplicável

Lei Federal nº 5.194/1966

Lei Federal nº 6.496/1977

Decreto nº 23.569/1933

Resolução nº 218/1973 do Confea

Resolução n° 1.008/2004 do Confea

Decisão Normativa nº 95/2012 do Confea

Resolução n° 1.025/2009 do Confea

Decisão Normativa n° 085/2011 do Confea

Resolução n° 1.073/2016 do Confea

Resolução n° 1.121/2020 do Confea

Norma Regulamentadora NR-12 – Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos

Norma Regulamentadora NR-18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da



construção

Norma Regulamentadora NR-29 – Segurança e saúde no trabalho portuário

Orientação geral

Os  parâmetros  acima  são  orientativos.  Os  casos  omissos  ou  não  previstos  deverão  ser
encaminhados,  através  de  consulta  técnica,  à  Câmara  Especializada  Engenharia  Mecânica  e
Metalúrgica (CEEMM) para análise.
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Fundamentos Jurídicos 
Leis, Decretos, Resoluções e Decisões Normativas 

1) LEI Nº 5.194 DEZ 1966

Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto, e Engenheiro Agrônomo e dá outras
providências.

Art. 6º – Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo:
a) A pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços, públicos ou privados, reservados
aos profissionais de que trata esta Lei e que não possua registro nos Conselhos Regionais. 
b)  O profissional  que  se  incumbir  de  atividades  estranhas  às  atribuições  discriminadas  em seu
registro.
c) O profissional que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou empresas executoras
de obras e serviços sem sua real participação nos trabalhos delas.
d) O profissional que, suspenso de seu exercício, continue em atividade.
e)  A firma,  organização ou sociedade que,  na qualidade de pessoa jurídica,  exercer  atribuições
reservadas aos profissionais da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia, com infringência do
disposto no parágrafo único do Artigo 8º desta Lei.

Art. 46º – São atribuições das Câmaras Especializadas:
a) Julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua competência profissional específica.
b) Julgar as infrações do Código de Ética.
c) Aplicar as penalidades e multas previstas.
d) Apreciar e julgar os pedidos de registro de profissionais, das firmas, das entidades de direito
público, das entidades de classe e das escolas ou faculdades na região.
e) Elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais.
f)  Opinar  sobre  os  assuntos  de  interesse  comum de duas  ou  mais  especializações  profissionai,
encaminhado-os ao Conselho Regional.

Art. 56º – As firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral, que se
organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida nesta Lei, só poderão
iniciar suas atividades depois de promoverem o competente registro no Conselho Regional, bem
como o dos profissionais do seu quadro técnico.
 § 1º – O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em
geral,  só  será  concedido,  se  sua  denominação  for  realmente  condizente  com  sua  finalidade  e
qualificação de seus componentes.
 § 2º – As entidades estatais, paraestatais, autárquicas e de economia mista que tenham atividade na
engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabalhos de profissionais dessas
categorias,  são  obrigadas,  sem  qualquer  ônus,  a  fornecer  aos  Conselhos  Regionais  todos  os
elementos necessários à verificação e fiscalização da presente Lei.
 § 3º – O Conselho Federal estabelecerá, em Resoluções, os requisitos que as firmas ou demais
organizações previstas neste Artigo deverão preencher para o seu registro.

Art. 60º – Toda e qualquer firma ou organização que, embora não enquadrada no Artigo anterior,
tenha alguma seção ligada ao exercício profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, na
forma estabelecida nesta Lei, é obrigada a requerer o seu registro e a anotação dos profissionais



legalmente habilitados, delas encarregados.

LEI Nº 6.496 – DE DEZ 1977

Institui  a  “Anotação  de  Responsabilidade  Técnica”  na  prestação  de  serviços  de  Engenharia  e
Agronomia, autoriza a criação pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, de
uma Mútua de assistência profissional, e dá outras providências.

Art. 1º – Todo contrato, escrito ou verbal,  para a execução de obras ou prestação de quaisquer
serviços  profissionais  referentes  à  Engenharia  e  à  Agronomia  fica  sujeito  à  “Anotação  de
Responsabilidade Técnica” (ART).

Art. 2º – A ART define para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia, e agronomia.
 §  1º  –  A ART será  registrada  pelo  profissional  ou  pela  empresa,  no  Conselho  Regional  de
Engenharia e Agronomia, de acordo com Resolução própria do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia (CONFEA).
 § 2º – O CONFEA fixará os critérios e os valores das taxas da ART “ad referendum”, do Ministro
do Trabalho.

Art. 3º – A falta da ART sujeitará o profissional ou a empresa à multa prevista na alínea “a” do Art.
73, da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966, e demais cominações legais.

LEI Nº 6.839, DE 30 OUT 1980

Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.

Art.  1º  –  O  registro  de  empresas  e  a  anotação  dos  profissionais  legalmente  habilitados  dela
encarregados,  serão obrigatórios nas entidades competentes para a fiscalização do exercício das
diversas profissões, em razão da atividade básica ou em relação àquela pela qual prestem serviços a
terceiros.

LEI Nº 8.078 – DE 11 SET 1990

Dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras providências.

Art. 2º – Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços
como destinatário final.
 Parágrafo único – Equipara-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervenido nas relações de consumo.

Art. 3º – Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira,
bem  como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividades  de  produção,  montagem,
criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou  comercialização,
produtos ou prestação de serviços.
 § 1º – Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§ 2º – Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive  as  de  natureza  bancária,  financeira,  de  crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das
relações de caráter trabalhista.

Art. 12º – O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro, e o importador respondem,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por



defeitos  decorrentes  de  projeto,  fabricação,  construção,  montagem,  fórmulas,  manipulação,
apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua utilização e riscos.
 § 1º – O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera,
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I -  Sua apresentação;
II – O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III – Aépoca em que foi colocado em circulação.
 § 2º – O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido
colocado no mercado.
  § 3º – O fabricante, o consumidor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando
provar:
I – Que não colocou o produto no mercado;
II – Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;
III – A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 39 – É vedado a fornecedor de produtos ou serviços:
I- Condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantittativos;
II – Recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades
de estoque, e ainda, de conformidade com os usos e costumes;
III  –  Enviar  ou  entregar  ao  consumidor,  sem solicitação  prévia,  qualquer  produto,  ou  fornecer
qualquer serviço; 
IV – Prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor,  tendo em vista  sua idade,  saúde,
conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;
V – Exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI  –  Executar  serviços  sem  a  prévia  elaboração  de  orçamento  e  autorização  expressa  do
consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – Repassar informação depreciativa referente ao ato praticado pelo consumidor no exercício de
seus direitos;
VIII – Colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas  pelos  órgãos  oficiais  competentes,  ou,  se  normas  específicas  não  existirem  pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional
de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – CONMETRO;
IX – Deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu
termo inicial a seu exclusivo critério;
X – (Vetado)
  Parágrafo único – Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na
hipótese  prevista  no  inciso  III,  equiparam-se  às  amostras  grátis,  inexistindo  obrigação  de
pagamento.

Art. 50 – A garantia contratual é complementar à legal, e será conferida mediante termo escrito.
  Parágrafo único -   O termo de garantia  ou equivalente deve ser padronizado e esclarecer, de
maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o prazo e o lugar em que
pode  ser  exercida  e  os  ônus  a  cargo  do  consumidor,  devendo  ser-lhe  entregue,  devidamente
preenchido pelo  fornecedor,  no ato do fornecimento,  acompanhado de manual  de instrução,  de
instalação e uso do produto em linguagem didática, com ilustrações. 

Art. 55 – A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas
áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição
e consumo de produtos e serviços.
Art.  66 – Fazer  afirmação falsa  ou enganosa,  ou omitir  informação relevante sobre a  natureza,



caractrística,  qualidade,  segurança,  desempenho, durabilidade,  preço ou garantia de produtos ou
serviços:
   Pena – Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano e multa.
   § 1º – Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta.
   § 2º – Se o crime é culposo:
   Pena – Detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses ou multa.
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DECRETO FEDERAL Nº 23.569, DE 11 DEZ 1933

Regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor.

Art. 28 – São da competência do engenheiro civil:
a) Trabalhos topográficos e geodésicos;
b)  Estudo,  projeto,  direção,  fiscalização  e  construção  de  edifícios,  com  todas  as  suas  obras
complementares;
c) O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das estradas de rodagem e de ferro;
d) Estudo, projeto,  direção, fiscalização e construção das obras de captação e abastecimento de
água;
e) O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação;
f) O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de
energia e dos trabalhos relativos às máquinas e fábricas;
g) O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras relativas a portos, rios e canais e
das concernentes aos aeroportos;
h) O estudo, projeto, direção, fiscalização e construção das obras peculiares ao saneamento urbano e
rural;
i) Projeto, direção e fiscalização dos serviços de urbanismo;
j) A engenharia legal, nos assuntos correlacionados com as especificações das alíneas “a” a “i”;
k) Perícias e arbitramentos referentes à matéria das alíneas anteriores.

Art. 29 – Os engenheiros civis diplomados segundo a Lei vigente, deverão ter:
a)  Aprovação  na  disciplina  de  “Portos  de  mar,  Rios  e  canais”,  para  exercerem as  funções  de
Engenheiro de Portos, Rios e Canais;
a) Aprovação na disciplina de “Saneamento”, para exercerem as funções de Engenheiro Sanitário;
c) Aprovação na disciplina de “Pontes e grandes estruturas metálicas e em concreto armado”, para
exercerem as funções de Engenheiro de Seções Técnicas, encarregadas de projetar e executar obras-
de-arte nas estradas de ferro e de rodagem;
d) Aprovação na disciplina de Saneamento e arquitetura, para exercerem funções de Urbanismo ou
de Engenheiro de Seções Técnicas destinadas a projetar grandes edifícios.
   Parágrafo único – Somente engenheiros civis poderão exercer as funções a que se referem as
alíneas “a”, “b”, e “c” deste Artigo.

Art. 31 – São da competência do engenheiro industrial:
a) Trabalhos topográficos e geodésicos;
b) A direção, fiscalização e construção de edifícios;
c) O estudo, projeto, direção, execução e exploração de instalações industriais, fábricas e oficinas;
d)  O estudo  e  projeto  de  organização  e  direção  das  obras  de  caráter  tecnológico  dos  edfícios
industriais;
e) Assuntos de Engenharia legal, em conexão com os mencionados nas alíneas “a” a “d”, deste
Artigo;
f) Vistorias e arbitramentos relativos à matéria das alíneas anteriores.



Art. 32 – Consideram-se da atribuição do engenheiro mecânico eletricista:
a) Trabalhos topográficos e geodésicos;
b) A direção, fiscalização e construção de edifícios;
c) Trabalhos de captação e distribuição da água;
d) Trabalhos de drenagem e irrigação;
e) O estudo, projeto, direção e execução das instalações de força motriz;
f) O estudo, projeto, direção e execução das instalações mecânicas e eletromecânicas;
g) O estudo, projeto, direção e execução das instalações das oficinas, fábricas e indústrias;
h)  O  estudo,  projeto,  direção  e  execução  de  obras  relativas  às  usinas  elétricas,  às  redes  de
distribuição e às instalações que utilizem a energia elétrica;
i) Assuntos de engenharia legal concernentes aos indicados nas alíneas “a” a “h” deste Artigo;
j) Vistorias e arbitramentos relativos à matéria das alíneas anteriores.

Art. 33 – São da competência do engenheiro eletricista:
a) Trabalhos topográficos e geodésicos;
b) A direção, fiscalização e construção de edifícios;
c) A direção, fiscalização e construção de obras de estradas de rodagem e de ferro;
d) A direção, fiscalização e construção de obras de captação e abastecimento de água;
e) A direção, fiscalização e construção de obras de drenagem e irrigação;
f) A direção, fiscalização e construção das obras destinadas ao aproveitamento de energia e dos
trabalhos relativos às máquinas e fábricas;
g)  A direção,  fiscalização e construção de obras  concernentes  às  usinas  elétricas  e  às  redes  de
distribuição de eletricidade;
h) A direção, fiscalização e construção das instalações que utilizem energia elétrica;
i) Assuntos de engenharia legal, relacionados com a sua especialidade;
j) Vistorias e arbitramentos concernentes à matéria das alíneas anteriores.
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RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 JUN 1973

Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia e Agronomia.

   Art.  1º  –  Para  efeito  de  fiscalização  do  exercício  profissional  correspondente  às  diferentes
modalidades da Engenharia e Agronomia, em nível superior e em nível médio, ficam designadas as
seguintes atividades:
      Atividade 01 – Supervisão, coordenação e orientação técnica;
      Atividade 02 – Estudo, planejamento, projeto e especificação;
      Atividade 03 – Estudo de viabilidade técnico-econômica;
      Atividade 04 – Assistência, assessoria e consultoria;
      Atividade 05 – Direção de obra e serviço técnico;
      Atividade 06 – Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
      Atividade 07 – Desempenho de cargo e função técnica;
     Atividade 08 – Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão;
      
     Atividade 09 – Elaboração de orçamento;
     Atividade 10 – Padronização, mensuração e controle de qualidade;
     Atividade 11 – Execução de obra e srviço técnico;
     Atividade 12 – Fiscalização de obra e serviço técnico;
     Atividade 13 – Produção técnica e especializada;
     Atividade 14 – Condução de trabalho técnico;
     Atividade 15 – Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
     Atividade 16 – Execução de instalação, montagem e reparo;
     Atividade 17 – Operação e manutenção de equipamento e instalação;
     Atividade 18 – Execução de desenho técnico.

   Art. 3º – Compete ao ENGENHEIRO AERONÁUTICO:
I – O desempenho das atividades 01 a 18, do Artigo 1º desta Resolução, referente a aeronaves, seus
sistemas  e  seus  componentes;  máquinas,  motores  e  equipamentos;  instalações  industriais  e
mecânicas relacionadas à modalidade; infra estrutura aeronáutica; operação, tráfego e serviços de
comunicação de transporte aéreo; seus serviços afins e correlatos.

   Art. 12º – Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE
AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO
DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA:
I – O desempenho das atividades 01 a 18 do Artigo 1º desta Resolução, referentes a processos
mecânicos,  máquinas  em geral;  instalações  industriais  e  mecânicas;  equipamentos  mecânicos  e
eletromecânicos;  veículos  automotores;  sistemas de produção de transmissão e  de utilização do
calor; sistemas de refrigeração e ar condicionado; seus serviços afins e correlatos.

   Art. 13º – Compete ao ENGENHEIRO METALURGISTA ou ao ENGENHEIRO INDUSTRIAL
E DE METALURGIA ou ENGENHEIRO INDUSTRIAL MODALIDADE METALURGIA:
I – O desempenho das atividades 01 a 18 do Artigo 1º desta Resolução, referentes a processos



metalúrgicos,  instalações  e  equipamentos  destinados  à  indústria,  beneficiamento  de  minérios;
produtos metalúrgicos; seus serviços afins e correlatos.
   Art. 15º – Compete ao ENGENHEIRO NAVAL:
I – O desempenho das atividades 01 a 18 do Artigo 1º desta Resolução, referentes a embarcações e
seus  componentes;  máquinas,  motores  e  equipamentos;  instalações  industriais  e  mecânicas
relacionadas à modalidade; diques e porta-batéis; operação, tráfego e serviços de comunicação de
transporte hidroviário; seus serviços afins e correlatos.
   Art.  17º  –  Compete  ao  ENGENHEIRO  QUÍMICO  ou  ao  ENGENHEIRO  INDUSTRIAL
MODALIDADE QUÍMICA:
I – Desempenho das atividades 01 a 18 do Artigo 1º desta Resolução, referentes à industria química
e petroquímica e de alimentos; produtos químicos; tratamento de água e instalações de tratamento
de água industrial e de rejeitos industriais; seus serviços afins e correlatos.

   Art. 20º – Compete ao ENGENHEIRO TÊXTIL:
I – O desempenho da atividades 01 a 18, do Artigo 1º desta Resolução, referentes à indústria têxtil,
produtos texteis, seus serviços afins e correlatos.

   Art. 22º – Compete ao ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO:
I – O desempenho das atividades 09 a 18, do Artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das
respectivas modalidades profissionais;
II – As relacionadas nos números 06 a 08 do Artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no
desempenho das atividades referidas no item I deste Artigo.

   Art. 23º – Compete ao TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR ou TECNÓLOGO:
I – O desempenho das atividades 09 a 18 do Artigo 1º desta Resolução, circunscritas ao âmbito das
respectivas modalidades profissionais;
II – As relacionadas nos números 06 a 08 do Artigo 1º desta Resolução, desde que enquadradas no
desempenho das atividades referidas no item I deste artigo.

   Art. 25º – Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem,
pelas características de seu currículo escolar, consideradas cada caso, apenas, as disciplinas que
contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-
graduação, na mesma modalidade.

RESOLUÇÃO Nº 313, DE 26 SET 1986

Dispõe sobre o exercício profissional dos Tecnólogos das áreas submetidas à regulamentação e
fiscalização instituídas pela Lei nº 5194, de 24 DEZ 1966, e dá outras providências.

Art. 3º – As atribuições dos Tecnólogos, em suas diversas modalidades, para efeito do exercício
profissional, e da sua fiscalização, respeitados os limites de sua formação, consistem em:
1) Elaboração de orçamento;
2) Padronização, mensuração e controle de qualidade;
3) Condução de trabalho técnico;
4) Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção;
5) Execução de instalação, montagem e reparo;
6) Operação e manutenção de equipamento e instalação;
7) Execução de desenho técnico.
  Parágrafo único – Compete, ainda, aos Tecnólogos em suas diversas modalidades, sob a supervisão
e direção de Engenheiros, ou Agrônomos:
1) Execução de obra e serviço técnico;
2) Fiscalização de obra e serviço técnico;



3) Produção técnica especializada.

   Art. 4º – Quando enquadradas, exclusivamente no desempenho das atividades referidas no Art. 3º
e seu parágrafo único, poderão os Tecnólogos exercer as seguintes atividades:
1) Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico;
2) Desempenho de cargo e função técnica;
3) Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica, extensão.
  Parágrafo único – O Tecnólogo poderá responsabilizar-se, tecnicamente, por pessoa jurídica, desde
que o objetivo social desta seja compatível com suas atribuições.
   Art. 5º – Nenhum profissional poderá desempenhar atividades além daquelas que lhe competem,
pelas características do seu currículo escolar, consideradas em cada caso apenas as disciplinas que
contribuem para a graduação profissional, salvo outras que lhe sejam acrescidas em curso de pós-
graduação, na mesma modalidade.

RESOLUÇÃO Nº 336, DE 27 OUT 1989

Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia.
   Art. 1º – A pessoa jurídica que se constitua para prestar ou executar serviços e/ou obras ou que
exerça qualquer atividade ligada ao exercício profissional da Engenharia,  Agronomia, Geologia,
Geografia ou Meteorologia, enquadra-se, para efeito de registro, em uma das seguintes classes:
CLASSE A – De prestação de serviços,  execução de obras ou serviços ou desenvolvimento de
atividades  reservadas  aos  profissionais  da  Engenharia,  Agronomia,  Geologia,  Geografia  ou
Meteorologia.
CLASSE B – De produção técnica especializada, industrial ou agropecuária, cuja atividade básica
ou  preponderante  necessite  do  conhecimento  técnico  inerente  aos  profissionais  da  Engenharia,
Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia.
CLASSE C – De qualquer outra atividade que mantenha seção, que preste ou execute para si ou
para terceiros, serviços, obras ou desenvolva atividades ligadas às áreas de Engenharia, Agronomia,
Geologia, Geografia ou Meteorologia.
 § 1º – As empresas públicas e sociedades de economia mista serão enquadradas, para o registro, nas
classes estabelecidas neste artigo, conforme a atividade desenvolvida.
 § 2º – Uma pessoa jurídica pode ser enquadrada simultaneamente em mais de uma das classes
relacionadas neste artigo.
 § 3º – As pessoas jurídicas enquadradas na classe “C”, deverão proceder ao registro da seção
técnica mantida na mesma.

   Art. 2º – Os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações de direito público, que
tenham atividades na Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia ou se utilizem
dos trabalhos dessas categorias,  deverão,  sem qualquer ônus para os CREAs, fornecer todos os
elementos necessários à verificação e fiscalização do exercício profissional.
   
   Art. 3º – O registro de pessoa jurídica é ato obrigatório de inscrição no Conselho Regional de
Engenharia  e  Agronomia,  onde  ela  inicia  suas  atividades  profissionais  no  campo  técnico  da
Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia.
 § 1º – O registro de pessoa jurídica enquadrada nas classes de que trata o artigo 1º será efetivado
após análise e aprovação da documentação constante do artigo 8º, pagamento das taxas devidas e da
anuidade do ano do registro, bem como da constatação da regularidade junto ao CREA de todos os
profissionais  do  quadro  técnico  da  empresa  e/ou  seção  que  exerça  atividades  nas  áreas
discriminadas no “caput” do artigo.
 §  2º  –  A pessoa  jurídica  enquadrada  na  classe  “C”,  para  efeito  de  registro,  estará  sujeita  ao
pagamento de anuidade diferenciada fixada na Resolução que disciplina as anuidades e taxas.



   Art. 4º – A pessoa jurídica enquadrada em qualquer uma das classes do Art. 1º só terá condições
legais  para  o  início  da  sua  atividade  técnico-profissional,  após  ter  o  seu  registro  efetivado  no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.
 Parágrafo único – A pessoa jurídica que não requerer o seu registro, no prazo de 60 (sessenta) dias,
a contar do arquivamento de seus atos constitutivos nos órgãos competentes, será notificada para
que, em 30 (trinta) dias, promova a sua regularização perante o CREA, sob pena da competente
autuação por exercício ilegal da profissão.

   Art.  5º  –  A atividade  da  pessoa  jurídica,  em região  diferente  daquela  em que  se  encontra
registrada, obriga ao visto do registro na nova região.
 § 1º – O visto exigido neste artigo pode ser concedido para atividade parcial dos objetivos sociais
da requerente, com validade a ela restrito.
 § 2º – No caso em que a atividade exceda de 180 ( cento e oitenta) dias, fica a pessoa jurídica, a sua
agência, filial ou sucursal, obrigada a proceder ao seu registro na nova região.

   Art. 6º – A pessoa jurídica, para efeito da presente Resolução, que requer registro ou visto em
qualquer Conselho Regional, deve apresentar responsável técnico que mantenha residência em local
que, a critério do CREA, torne praticável a sua participação efetiva nas atividades que a pessoa
jurídica pretenda exercer na jurisdição do respectivo órgão regional.

   Art. 7º – Os Conselhos Regionais, atendendo às peculiaridades de cada região, e de acordo com as
condições  das  atividades  neles  desenvolvidas  pelas  pessoas  jurídicas,  poderão,  através  de  atos
próprios, fixar casos de dispensa de registro.

   Art. 8º – O requerimento de registro deve ser instruído com os seguintes elementos:
I – Instrumento de constituição da pessoa jurídica, devidamente arquivado, registrado em órgão
competente, bem como suas modificações subsequentes até a data da solicitação do Registro no
CREA.
II – Indicação do ou dos responsáveis técnicos pelas diversas atividades profissionais, bem como
dos demais profissionais integrantes do quadro técnico da pessoa jurídica.
III – Prova do vínculo dos profissionais referidos no item anterior com a pessoa jurídica, através de
documentação hábil, quando não fizerem parte do contrato social.
IV – Comprovante de solicitação da ART de cargos e funções de todos os profissionais do quadro
técnico da pessoa jurídica.

   Art. 9º – Só será concedido registro à pessoa jurídica cuja denominação for condizente com suas
finalidades  e  quando  seu  ou  seus  responsáveis  técnicos  tiverem  atribuições  coerentes  com  os
objetivos sociais da mesma.

   Art.  10º – As pessoas jurídicas registradas na forma desta Resolução, sempre que efetuarem
alterações nos seus objetivos, no seu quadro técnico ou na atividade de seus profissionais, deverão,
no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar ao CREA.
 Parágrafo  único  –  Serão  efetivadas  novas  ART's,  caso  haja  alterações  nas  atividades  dos
profissionais do seu quadro técnico.

   Art. 11º – Somente ao profissional habilitado é facultado constituir-se em firma individual para a
prestação de serviços profissionais, ou execução de obras, desde que proceda o registro no CREA,
nos moldes desta Resolução.

   Art. 12º – A responsabilidade técnica por qualquer atividade exercida no campo da Engenharia,
Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia, é sempre do profissional dela encarregado, não
podendo, em hipótese alguma, ser assumida pela pessoa jurídica.



    Art. 13º – Só será concedido registro à pessoa jurídica na plenitude de seus objetivos sociais de
sua, ou dos objetivos de suas sessões técnicas, se os profissionais do seu quadro técnico cobrirem
todas as atividades a serem exercidas.
 Parágrafo  único  –  O registro  será  concedido  com restrições  das  atividades  não cobertas  pela
atribuições  dos  profissionais,  até  que a  pessoa jurídica altere  seus  objetivos  ou contrate  outros
profissionais com atribuições capazes de suprir aqueles objetivos.

   Art.  14º  –  As  qualificações  de  Engenheiro,  Engenheiro  Agrônomo,  Geólogo,  Geógrafo  ou
Meteorologista só poderão constar da razão social  ou denominação de pessoa jurídica,  se estas
forem compostas exclusivamente por profissionais que possuam aqueles títulos.

   Art. 15º – As palavras Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, só poderão
constar em denominação ou razão social de pessoas jurídicas, cuja direção for composta, na sua
maioria, de profissionais habilitados.

   Art. 16º – O registro de pessoas jurídicas deverá ser alterado quando:
I – Ocorrer qualquer alteração em seu instrumento consultivo;
II – Houver a baixa da responsabilidade técnica do(s) profissional(is) dela encarregado(s).
 Parágrafo único – Será procedida simples averbação no registro quando houver alteração que não
implique mudança dos objetivos sociais, da direção da pessoa jurídica, da denominação ou razão
social, ou da responsabilidade técnica.

   Art. 17º – A responsabilidade técnica de qualquer profissional por pessoa jurídica fica extinta,
devendo o registro ser alterado, a partir do momento em que:
I  –  For  requerido  ao  Conselho  Regional,  por  escrito,  pelo  profissional  ou  pessoa  juridica,  o
cancelamento desse encargo;
II – For o profissional suspenso do exercício da profissão;
III  –  Mudar  o  profissional  de  residência  para  local  que,  a  juízo  do  Conselho  Regional,  torne
impraticável o exercício dessa função;
IV – Tiver o profissional o seu registro cancelado;
V – Ocorram outras condições que, a critério do CREA, possam impedir a efetiva prestação da
assistência técnica.
 § 1º – A pessoa jurídica deve, no prazo de 10 (dez) dias, promover a substituição do responsável
técnico.
 § 2º – Quando o cancelamento da responsabilidade técnica for de iniciativa da pessoa jurídica, deve
esta, no seu requerimento, indicar o novo responsável técnico, preenchendo os requisitos previstos
nesta Resolução, e os documentos pertinentes.
 § 3º – A baixa da responsabilidade técnica requerida pelo profissional só pode ser deferida na
ausência de quaisquer obrigações pendentes em seu nome, relativas ao pedido, junto ao Conselho
Regional.

   Art. 18º – Um profissional pode ser responsável técnico por uma única pessoa jurídica, além da
sua firma individual, quando estas forem enquadradas por seu objetivo social, no Artigo 59, da Lei
nº 5194/66 e caracterizadas nas classes A, B e C, do Artigo 1º desta Resolução.
 Parágrafo único – Em casos excepcionais,  desde que haja compatilização de tempo e área de
atuação, poderá ser permitido ao profissional, a critério do Plenário do Conselho Regional, ser o
responsável técnico por até 03 (três) pessoas jurídicas, além da sua firma individual.

   Art. 19º – A infração a qualquer dispositivo desta Resolução sujeita o infrator às penalidades
previstas no Artigo 73, da Lei nº 5194/66, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

RESOLUÇÃO Nº 345, DE 27 JUL 1990



Dispões quanto ao exercício por profissional de nível superior das atividades de Engenharia de
Avaliações e Pericias de Engenharia.

   Art. 1º – Para os efeitos desta Resolução, define-se:
a) VISTORIA – É a constatação de um fato, mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa
dos elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o motivaram.
b)  ARBITRAMENTO  –  É  a  atividade  que  envolve  a  tomada  de  decisão  ou  posição  entre
alternativas tecnicamente controversas ou que decorrem de aspectos subjetivos.
c)  AVALIAÇÃO  –  É  a  atividade  que  envolve  a  determinação  técnica  do  valor  qualitativo  ou
monetário de um bem, de um direito ou de um empreendimento.
d) PERÍCIA – É a atividade que envolve a apuração das causas que motivaram determinado evento
ou de asserção de direitos. 
e) LAUDO – É a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o que observou, e dá as suas
conclusões ou avalia o valor de coisas ou direito, fundamentadamente.

   Art.  2º  –  Compreende-se  como  a  atribuição  privativa  dos  Engenheiros  em  suas  diversas
especialidades, dos Engenheiros Agrônomos, dos Geólogos, dos Geógrafos e dos Meteorologistas,
as vistorias,  perícias,  avaliações e arbitramentos  relativos a bens móveis  e imóveis,  suas partes
integrantes e pertences, máquinas e instalações industriais, obras e serviços de utilidade pública,
recursos naturais e bens e direitos que, de qualquer forma, para sua existência ou utilização, sejam
atribuições destas profissões.

   Art. 3º – Serão nulas de pleno direito as perícias e avaliações e demais procedimentos indicados
no Art. 2º, quando efetivados por pessoas físicas ou jurídicas não registradas no CREA.

   Art. 4º – Os trabalhos técnicos indicados no artigo anterior, para sua plena validade, deverão ser
objeto de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), exigida pela Lei nº 6496, de 07 DEZ 1977.
 Parágrafo único – A Anotações de Responsabilidade Técnica dos trabalhos profissionais de que
trata a presente Resolução, serão efetivadas nos CREAS em cuja jurisdição seja efetuado o serviço.



CREA-GO Câmara
Especializada de

Engenharia Mecânica
e Metalúrgica

Procedimento
Normativo Regional DNs

Fundamentos Jurídicos
Leis, Decretos, Resoluções e Decisões Normativas

DECISÃO NORMATIVA Nº 029, DE 27 MAIO 1988

Estabelece competências nas atividades referentes a Inspeção e Manutenção de Caldeiras e Projetos
de Casa de Caldeiras.
As atividades inerentes à Engenharia de Caldeiras e Projeto de Casa de Caldeiras, competem:
01 – Aos Engenheiros Mecânicos e aos Engenheiros Navais;
02 – Aos Engenheiros Civis, com atribuições do Art. 28, do Decreto Federal nº 2359/33, desde que
tenham cursado as disciplinas “Termodinâmica e suas Aplicações” e “Transferência de Calor” ou
outras  com denominações  distintas,  mas  que  sejam consideradas  equivalentes  por  força  de  seu
conteúdo programático;
03  –  As  Câmaras  Especializadas  dos  CREAs  ou  os  Plenários,  farão  a  análise  dos  conteúdos
programáticos  das  disciplinas,  para  efeito  de equivalência,  na  aplicação da  presente  DECISÃO
NORMATIVA, somente em casos específicos e de dúvidas.  

DECISÃO NORMATIVA Nº 036, DE 31 JUL 1991

Dispõe sobre a competência em atividades relativas a elevadores e escadas rolantes.

1 – DAS ATIVIDADES RELATIVAS A “ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES”.
1.1  – As  atividades  de  projeto,  fabricação,  instalação ou montagem,  manutenção (prestação de
serviços com ou sem fornecimento de material e sem alteração do projeto) e laudos técnicos de
equipamentos  eletromecânicos do tipo “elevador”,  “escada rolante” ou similares,  somente serão
executados  sob  a  responsabilidade  técnica  de  profissional  autônomo  ou  empresa  habilitados  e
registrados no CREA.
2 – DAS ATRIBUIÇÕES  
2.1 – Profissionais de nível superior da área “mecânica”, com atribuições previstas no Art. 12, da
Resolução  218/73,  do  CONFEA,  estão  habilitados  a  responsabilizar-se  tecnicamente  pelas
atividades descritas no item 1.1.
2.2  –  Poderão,  ainda,  responsabilizar-se  tecnicamente  pelas  atividades  de  “manutenção  de
elevadores e de escadas rolantes”, os Técnicos de ensino médio, com atribuições constantes no Art.
4º, da Resolução nº 278/83, do CONFEA.
3 – DA PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
3.1 – Quando tratar-se de atividades de “fabricação” e/ou “manutenção” relativas a elevadores e
escadas rolantes, o profissional responsável técnico deverá ser residente na jurisdição do respectivo
CREA.
3.2 – Quando tratar-se de atividade de “projeto”, “instalação” ou “montagem” e “laudos técnicos”,
relativos a elevadores e escadas rolantes, o profissional responsável técnico não precisa ser residente
no Estado.
4 – DO REGISTRO DA ATIVIDADE
4.1  –  Todo contrato  que  envolva  quaisquer  das  atividades  descritas  no  item 1.1,  fica sujeito  à
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
4.2 – Quando tratar-se de atividades  de “projeto”,  “fabricação”,  “instalação” ou “montagem” e
“laudos técnicos”, o formulário da ART e a respectiva taxa serão recolhidos de uma só vez, antes do
início da obra ou serviço;



4.3 – Quando tratar-se de atividade de “manutenção” de elevadores e escadas rolantes, com prazo de
validade do contrato igual ou inferior a um ano, o formulário ART e a taxa, serão recolhidos de uma
só vez, antes da data do início de validade do contrato;
4.4 – Quando tratar-se de “manutenção” de elevadores e escadas rolantes com prazo de validade do
contrato  superior  a  um ano,  será recolhido anualmente um formulário de ART, com respectiva
parcela de taxa proporcional ao período de validade do contrato;
4.5 – Quando tratar-se de contrato de prestação de serviços por prazo indeterminado, será recolhido
anualmente  um formulário  de  ART com a respectiva  taxa,  correspondente  ao  valor  do  serviço
contratado no primeiro mês do período de validade da ART, multiplicado por 12 (doze);
4.6 – Para fins de registro da ART, as atividades são classificadas em:
         - Projeto e/ou fabricação de elevadores e escadas rolantes;
         - Manutençao de elevadores e escadas rolantes;
         - Instalação ou montagem de elevadores e escadas rolantes.
4.7 – Quando tratar-se de contrato de “instalação” com cláusula de garantia e/ou assistência técnica,
deve-se anotar na ART o registro, período de garantia e/ou assistência técnica.

DECISÃO NORMATIVA Nº 039, DE 08 JUL 1992

Fixa critérios para a fiscalização de empresas concessionárias de veículos automotores e dá outras
providências.
1 – É obrigatório o registro das pessoas jurídicas concessionárias de veículos automotores, ficando a
critério do CREA a fixação dos prazos necessários à regularização das empresas.
2 – Somente os profissionais legalmente habilitados têm atribuições para assumir a responsabilidade
técnica  das  atividades  das  empresas  concessionárias  de  veículos  automotores,  conforme
estabelecido na Resolução nº 218/73, do CONFEA.
3 – O CREA manterá cadastro atualizado de todas as concessionárias de veículos que atuam na sua
região.

DECISÃO NORMATIVA Nº 040, DE 08 JUL 1992

Dispõe sobre a fiscalização das atividades ligadas à retifica de motores e reparos e regulagem de
bombas injetoras de combustível em motoras diesel.
I - A critério dos CREAs, toda pessoa jurídica que execute serviços de retífica de motores, reparos e
regulagem de bombas injetoras de combustível  em motores diesel,  fica obrigada ao registro no
Conselho Regional.
II  –  Quando da  solicitação  do registro,  as  pessoas  jurídicas  deverão  submeter  à  aprovação  do
CREA,  a  indicação  de  Responsável  Técnico,  legalmente  habilitado,  da  área  da  Engenharia
Mecânica.
III – Por deliberação da Câmara de Engenharia Industrial, e de acordo com o porte da empresa, as
atividades de retífica de motores e reparo e regulagem de bombas injetoras de combustível em
motores diesel, poderá ser executada sob a responsabilidade técnica do Técnico de ensino médio,
legalmente habilitado.
IV – Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas no
item I, está sujeito à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.

DECISÃO NORMATIVA Nº 041, DE 08 JUL 1992

Dispõe sobre  a  fiscalização das  atividades  de  manutenção de  veículos  de transporte  rodoviário
coletivos.
1 – Toda pessoa jurídica que execute serviços de manutenção de veículos de transporte rodoviário
coletivos, fica obrigada ao registro no Conselho Regional.
1.1  –  No caso  de  empresas  permissionárias  e/ou  concessionárias  que  executem diretamente  os



serviços de manutenção dos veículos, fica a sua Seção Técnica obrigada ao registro no Conselho
Regional.
2 – Quando da solicitação de registro, a pessoa jurídica deverá indicar R.T., legalmente habilitado
na área da Engenharia Mecânica.
2.1 – Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e de acordo com o porte da
empresa, a atividade de “manutenção de veículos” poderá ser executada sob a responsabilidade
técnica de Técnico de ensino médio, legalmente habilitado.
3 – Qualquer contrato, escrito ou  verbal, visando ao desenvolvimento da atividade prevista no item
I, está sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica-ART”.

DECISÃO NORMATIVA Nº 042, DE 08 JUL 1992

Dispõe sobre a fiscalização das atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores
de ar e de frigorificação.
1  –  Toda  pessoa  jurídica  que  execute  serviços  de  instalação  e  manutenção  de  sistemas
condicionadores de ar e de frigorificação, fica obrigada ao registro no Conselho Regional.
2 – A pessoa jurídica, quando da solicitação do registro, deverá indicar R.T. legalmente habilitado,
com atribuições previstas na Resolução nº 218/73, do CONFEA.
3 – Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial, e de acordo com o porte da
empresa,  as  atividades  de  instalação  e  manutenção  de  sistemas  condicionadores  de  ar  e  de
frigorificação poderão ser executadas sob a responsabilidade técnica do Técnico de ensino médio,
legalmente habilitado.
4 – Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das atividades previstas no
item I, está sujeito à “Anotação de Responsabilidade Técnica – ART”,

DECISÃO NORMATIVA Nº 043, DE 21 AGO 1992

Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de empresas do ramo da indústria naval nos CREAs.
1 – Toda pessoa jurídica que exercer atividade no ramo da Indústria Naval, fica obrigada ao registro
no CREA, conforme os critérios estabelecidos nesta Decisão.
2 – A critério dos CREAs, poderão ser dispensados de registro, os estaleiros, carreiras, diques ou
oficinas de reparo em embarcações com arqueação de até 20 (vinte) AB.
2.1 – Para concessão de tal dispensa, deverá o CREA exigir da pessoa jurídica, declaração limitando
suas atividades às embarcações de arqueação até 20 AB.
2.2 – A pessoa jurídica dispensada de registro, desejando operar com embarcações de arqueação
acima de 20 AB, deverá proceder ao registro de acordo com a legislaçao vigente.
3 – Para o registro no CREA, as pessoas jurídicas deverão indicar como Responsável Técnico, um
Engenheiro Naval, com as atribuições previstas no artigo 15, da Resolução nº 218/73, do CONFEA,
ou um construtor naval licenciado, com as atribuições previstas no artigo 4º da Resolução nº 49/46,
do CONFEA.
3.1 – A critério de cada CREA, as pessoas jurídicas que executem projetos, construções e reparos
em máquinas, equipamentos mecânicos e tubulações, poderão indicar como responsáveis técnicos,
Engenheiros Mecânicos ou Industriais Modalidade Mecânica, com as atribuições previstas no artigo
12 da Resolução nº 218/73, do CONFEA, devendo-se fazer constar nas certidões de registro, que a
empresa presta serviços no ramo de “obras e serviços de Engenharia Mecânica”.

DECISÃO NORMATIVA Nº 045, DE 16 DEZ 1992

Dispõe sobre a fiscalização dos serviços técnicos de geradores de vapor e vasos sob pressão.
1 – As atividades de elaboração, projeto,  fabricação, montagem, instalação, inspeção, reparos e
manutenção de geradores de vapor, vasos sob pressão, em especial caldeiras e redes de vapor, são
enquadradas  como  atividades  de  engenharia  e  só  podem  ser  executadas  sob  Responsabilidade



Técnica de profissional legalmente habilitado.
2  –  São  habilitados  a  responsabilizar-se  tecnicamente  pelas  atividades  citadas  no  item  1,  os
profissionais  da  área  de  Engenharia  Mecânica,  sem  prejuízo  do  estabelecido  na  DECISÃO
NORMATIVA nº 029/88, do CONFEA. 
3 – Todo contrato que envolva qualquer atividade constante do item 1, é objeto de Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART.
4 – As empresas que se propõem a executar as atividades citadas no item 1, são obrigadas a se
registrar no CREA, indicando Responsável Técnico legalmente habilitado.

DECISÃO NORMATIVA Nº 052, DE 25 AGO 1994

Dispõe sobre a obrigatoriedade do responsável técnico pelas instalações das empresas que exploram
parque de diversões.

Art. 1º – Define-se como parque de diversões todas as instalações de diversões que utilizem-se de
equipamentos  mecânicos  e  eletromecânicos,  rotativos  ou  estacionários,  mesmo  que  de  forma
complementar à atividade principal, a exemplo de circos, teatros ambulantes, que possam por mau
uso ou má conservação, causar risco a funcionários e/ou usuários.

Art. 2º – As prefeituras municipais dos Estados, através de seus órgãos competentes devem exigir,
quando da concessão de alvarás de instalação e funcionamento de parques de diversões, uma via da
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, firmada por profissional habilitado e registrado no
CREA, assumindo a Responsabilidade Técnica pela montagem e boas condições de funcionamento
dos diversos equipamentos e instalações, de forma a garantir a segurança e o conforto dos usuários.

Art. 3º – Os parques de diversões ou similares, já instalados ou a instalar-se, deverão apresentar um
Laudo Técnico circunstanciado, emitido por profissional habilitado e registrado no CREA, acerca
das condições de operacionalidade e de qualidade técnica de montagem e instalação, sem os quais
não poderão obter a permissão Municipal para iniciar ou permanecer em atividade.
 Parágrafo  primeiro  –  Os  Laudos  Técnicos  e  as  respectivas  ARTs,  deverão  ser  renovadas
semestralmente.
   Parágrafo segundo – Para o entendimento no disposto neste artigo, inicialmente, todos os parques
de diversões terão um prazo de três meses a contar da data da publicação desta Decisão Normativa,
para regularizarem-se perante o CREA.

Art. 4º – Adota-se o Livro de Ocorrências, segundo padrões especificados pelo CREA, e fornecidos
pelo contratante aos profissionais, onde serão registradas de acordo com o que segue:
I – Os termos de abertura e de encerramento lavrados pelo CREA;
II – As irregularidades constatadas pelos usuários no funcionamento dos equipamentos;
III – As condições anormais detectadas pelo profissional, bem como a indicação das providências
tomadas ou necessárias à liberação e permanência em atividades;
IV – O Livro de Ocorrência será de guarda e posse do contratante e de livre acesso ao profissional e
aos usuários.

Art. 5º – Os profissionais habilitados para assumirem a Responsabilidade Técnica pelas atividades
referidas nos artigos anteriores são os Engenheiros Mecânicos, Metalurgistas, de Armamento, de
Automóveis,  Aeronáuticos,  Navais,  bem  como  os  Engenheiros  Industriais,  de  Produção,  de
Operação e os Tecnólogos, todos desta modalidade.

Art. 6º – Nos parques de diversões, onde houver subestação de energia elétrica, deverá haver um
Responsável  técnico  pela  manutenção  da  mesma,  sendo  objeto  este  serviço,  de  Anotação  de
Responsabilidade  Técnica  –  ART,  renovável  anualmente,  firmada  por  profissional  habilitado  e



registrado no CREA.
 Parágrafo único – Os profissionais habilitados para responsabilizar-se pelos serviços citados no
“caput”  deste,  serão  os  Engenheiros  Eletricistas,  Eletrotécnicos,  bem  como  os  Engenheiros
Industriais, de Produção, de Operação e os Tecnólogos, todos desta modalidade.

Art. 7º – Para cumprimento do que estabelece os artigos 5º e 6º, a critério do CREA, poderão se
habilitar os Técnicos de ensino médio, cujas atribuições sejam inerentes às atividades referentes aos
parques de diversões.

Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
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