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Decisao da C. Especializa- : N° 033/2022 - CEGMMST- CREA/PI

da

: APROVADO PLANO DE FISCALIZAQAO DA CAMARA - CEGMMST -Referencia

ENGENHARIA DE SEGURANQA DO TRABALHO

Interessado CREA - PI

DECISAO:

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 19 de abril de 2022

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranqa do Trabalho do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, reunida nesta data, considerando a 

exposigao e discussao do Plano de Fiscalizagao apresentada pelos conselheiros; considerando que 

dessa reuniao resultou uma serie de proposigoes para uniformizagao de procedimentos para um tra

balho mais eficiente; considerando que a Camara aprovou os criterios contendo as agoes, metas, 

para fiscalizagao do exerclcio profissional nas atividades das modalidades abrangidas pela Engenharia 

de Seguranga do Trabalho; considerando que a Camara aprovou o Plano de Fiscalizagao e o Coorde- 

nador encaminha para Fiscalizagao conforme as disposigoes nos termos do artigo 45, allnea "e" do ar- 

tigo 46 da Lei n° 5.194/66 e do artigo 65 item lido Regimento do Crea-PI, aprovado pelo Confea. DE- 

CIDIU, 1. Determina que fica aprovado o Plano de Fiscalizagao da Engenharia de Seguranga do Tra

balho para o exerclcio de 2022, devendo ser encaminhando para a Diretoria deste Conselho para 

analise e providencias. Coordenou a sessao o senhor Eng. Mecanico Francisco Renato dos Santos Ju

nior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Gedlogo Jose Iran Paiva Felinto e Eng. Seg. Trab. An

drei Monteiro Medeiros Costa.

EMENTA: Aprovado Plano de Fiscalizagao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e 
Seguranga do Trabalho na area da Engenharia de Seguranga do Trabalho para o exerclcio de 2022.

Decisao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho 
(CEGMMST/PI)

ENG. MECANICO FRANCISCO RENAT6 DOS SANTOS JUNIOR
Coordenador da CEGMMST-CREA
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DECISAO:

Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 19 de abril de 2022

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, reunida nesta data, considerando a 

exposigao e discussao do Plano de Trabalho apresentada pelos conselheiros; considerando que dessa 

reuniao resultou uma serie de proposigoes para uniformizagao de procedimentos para urn trabalho mais 

eficiente; considerando que a Camara aprovou os criterios contendo as agbes, metas, calendarios de 

reunibes, cronograma de execugao e previsao de recursos administrativos e financeiros para o exercicio 

de 2022; considerando que a Camara aprovou o Plano Anual de Trabalho e o Coordenador encaminha 

o Plano Anual de Trabalho conforme as disposigbes nos termos do inciso III do artigo 58 do Regimento 

do Crea-PI, DECIDIU, 1. Determina que fica aprovado o Plano Anual de Trabalho para o exercicio de 

2022, devendo ser encaminhando para a Diretoria deste Conselho para analise. Coordenou a sessao o 

senhor Eng. Mecanico Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: 

Geblogo Jose Iran Paiva Felinto e Eng. Seg. Trab. Andrei Monteiro Medeiros Costa.

EMENTA: Aprovado Plano Anual de Trabalho da Camara de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga 
do Trabalho para o exercicio de 2022.

DECISAO DA CCAMARA ESPECIALIZADA DE GEOLOGIA E MINAS, MECANICA E 

SEGURANQA DO TRABALHO (CEGMMST/PI)

N2559/2022

ENG. MECANICO FRANCISCO RENATOLDOS SANTOS JUNIOR 
Coordenador da CEGMMST-CREA
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Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 19 de abril de 2022

Decisao da C. Especializa- 

da

: APROVADO PLANO DE FISCALIZACAO DA CAMARA - CEGMMST -

ENGENHARIA MECANICA

Decisao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho 

(CEGMMST/PI)

EMENTA: Aprovado Plano de Fiscalizagao da Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e 
Seguranga do Trabalho na area da Engenharia Mecanica para o exercicio de 2022.

DECISAO:

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui - Crea-PI, reunida nesta data, considerando a 

exposigao e discussao do Plano de Fiscalizagao apresentada pelos conselheiros; considerando que 

dessa reuniao resultou uma serie de proposigoes para uniformizagao de procedimentos para um tra

balho mais eficiente; considerando que a Camara aprovou os criterios contendo as agoes, metas, 

para fiscalizagao do exercicio profissional nas atividades das modalidades abrangidas pela Engenharia 

Mecanica; considerando que a Camara aprovou o Plano de Fiscalizagao e o Coordenador encaminha 

para Fiscalizagao conforme as disposigoes nos termos do artigo 45, alinea "e" do artigo 46 da Lei n° 

5.194/66 e do artigo 65 item lido Regimento do Crea-PI, aprovado pelo Confea. DECIDIU, 1. Deter- 

mina que fica aprovado o Plano de Fiscalizagao na area da Engenharia Mecanica para o exercicio de 

2022, devendo ser encaminhando para a Diretoria deste Conselho para analise e providencias. Coor- 

denou a sessao o senhor Eng. Mecanico Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente 

os Conselheiros: Geologo Jose Iran Paiva Felinto e Eng. Seg. Trab. Andrei Monteiro Medeiros Costa.

ENG. MECANICO FRANCISCO RENATO DOS SANTOS JUNIOR 
Coordenador da CEGMMST-CREA
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Decisao da C. Especializada N° 030/2022 - CEGMMST- CREA/PI

Referencia Proc.01008058/2022

Interessado VTR ENGENHARIA LTDA.

EMENTA: Indefere o Pleito.

DECISAO:

A Camara Especializada de Geologia e Minas, Mecanica e Seguranga do Trabalho do Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA-PI, apreciou a solicitagao de Indicagao de Responsavel Tecnico junto a empresa 

VTR Engenharia Ltda., protocolado sob n°. 01008058/2022; considerando que a pessoa juridica ja tem registro 

junto ao Crea - PI e requer a inclusao de mais um profissional no seu quadro tecnico, no caso a gedloga Debora 

Dias de Sousa (atribuigoes: Art. 11 combinado om o art. 25 da Resolugao n° 218/73), considerando que a profissi

onal informou que reside em Teresina-PI, porem no SIGEC consta que seu enderego e Belem - PA, considerando 

que o profissional declara que tem vinculo empregaticio com Piaui Secretaria de Educagao - SEDUC, sediada em 

Teresina-PI, onde informa sua jornada de trabalho de segunda-feira a sexta-feira, das 7:30 as 13:30 horas e, no 

caso, passaria a vincular-se a VTR Engenharia, sediada em Caracol-PI, onde indica uma jornada de trabalho aos 

sabados de 8:00 as 18:00 horas, com uma proposta de trabalho de 10 (dez) horas semanais, distante aproxima- 

damente 618/Km de Teresina; considerando que a proposta da profissional referente a prestagao dos seus servigos 

e de uma jornada de 10 (dez) horas, em apenas um dia por semana; considerando que quando se fala em multiplas 

vinculagoes, e e esse exatamente o caso verificado no presente processo, o que faz com que a profissional acumule 

a responsabilidade tecnica por mais de uma pessoa juridica, tem-se que analisar criterios que possibilitem verificar 

se as condigoes apresentadas no caso concreto permitem viabilizar a aplicabilidade do que a lei determina, ou seja, 

a real participagao, a participagao efetiva do profissional nas atividades que as pessoas juridicas exergam, ou pre- 

tendam exercer, considerando que o papel preponderante do Crea-PI e a defesa da comunidade, sua seguranga e 

garantia da qualidade final da obra ou servigo e que podem ser afetadas pela assistencia parcial (ou mesmo a 

inexistencia de assistencia) que o profissional prestara as pessoas juridicas, principalmente no caso de ela assumir 

multiplas responsabilidades, tendo-se sempre em mica que esses criterios devem ser analisados nao somente com 

relagao a empresa para a qual o profissional esta sendo indicado como responsavel tecnico, mas tambem com 

relagao aquelas pelas quais ele ja responde tecnicamente; considerando alguns criterios que podem ser citados, a 

exemplo de: 1. Compatibilidade de tempo, analisando-se o porte das empresas envolvidas e a quantidade e com- 

plexidade das obras e servigos que executam, ou pretendam executar, que deve ser tudo compativel com o rateio 

de tempo disponibilizado pelo profissional para a sua prestagao de servigos para a pessoa juridica, pela qual, ou 

pelas quais, ele responde ou pretenda responder tecnicamente; 2. A localizagao das obras e servigos e sua compa

tibilidade com a efetiva atuagao do profissional; 3. Compatibilidade de area de atuagao, considerando tanto o sentido
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Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 19 de abril de 2022

/)

NTOS JUNIORENG. MECANICO FRANCISCO RENATO DOS|$^
Coordenador da CEGMMST-CREA

geografico como tecnico; 4. A necessidade de deslocamentos interjornadas que interfiram no rateio de tempo dis- 

ponibilizado pelo professional para a sua efetiva prestagao de servigos para as pessoas jun'dicas; 5. A atividade do 

profissional na execugao de obras e servigos por ele executados como autonomo (pessoa fisica); considerando as 

disposigoes da Lei Federal n.° 5.194/1966, art. 6°, alinea "c" :"o profissional que empresta seu nome a pessoas, 

firmas, organizagoes ou empresas executoras de obras e servigos sem sua real participagao nos trabalhos delas", 

pratica o exercicio ilegal da profissao; considerando as disposigoes da Decisao Normative n.° 008/1983: "A pessoa 

juridica que requer registro em qualquer Conselho Regional deve apresentar Responsavel Tecnico que mantenha 

residencia em local que, a criterio do CREA, torne praticavel a sua participagao efetiva nas atividades que a pessoa 

juridica pretenda exercer na jurisdigao do respective orgao regional"; considerando que e dever do Crea de proteger 

a sociedade; considerando o exposto acima. Decidiu: Indeferir o Pleito. Coordenou a sessao o senhor Eng. Mecanico 

Francisco Renato dos Santos Junior. Votaram favoravelmente os Conselheiros: Geologo Jose Iran Paiva Felinto e 

Eng. Seg. Trab. Andrei Monteiro Medeiros Costa.


