
DECISAO DA CAMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA (CEEAGRIM/PI)

DECISAO:

Reuniao
Decisao da C. Especializada
Referencia
Interessado

A Camara Especializada de Engenharia de Agrimensura do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui, reunida nesta data, e apos andlise do 
processo SRN-01000376/20, referente a pessoa juridica Geyson de Carvalho Nascimento, 
CNPJ n°l 7.795.218-82, autuada pela fiscaliza^do deste Conselho Regional por infringencia 
as disposipoes do art. 60 da Lei Federal n° 5.194/66, FIRMA/ORGAO COM SE£AO SEM 
REGISTRO NO REGIONAL, apresentou as seguintes propostas: 1) Que seja encaminhado 
Oficio Circular as prefeituras municipais do Piaui, orientando-as quanto a necessidade das 
empresas e profissionais contratados para execuqdo dos serviqos de engenharia para os seus 
municipios, estarem devidamente registrados no CREA, sob pena de autuaqdo conforme LEI 
5.194/66; 2) Que seja encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, denuncia de 
contrataqdo de empresas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita para prestaqdo de servipos 
de elaborapdo da cartografia para georreferenciamento da nova delimitapdo do perimetro 
urbano da cidade, sem registro no CREA; e considerando o Art. 55 da Lei Federal 5.194/66, 
"Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei so poderdo exercer a profissdo 
apos o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdipdo se achar o local desua atividade"; 
considerando o Art. 59 da Lei Federal 5.194/66, "As firmas, sociedades, associapdes, 
companhias, cooperativas e empresas em geral, que se organizem para executor obras ou 
servipos relacionados na forma estabelecida nesta lei, so poderdo iniciar suas atividades 
depois de promoverem o competente registro nos Conselhos Regionais, bem como o dos 
profissionais do seu quadro tecnico. § lg 0 registro de firmas, sociedades, associapdes, 
companhias, cooperativas e empresas em geral so sera concedido se sua denominapdo for 
realmente condizente com sua finalidade e qualificapdo de seus componentes. § 2g As 
entidades estatais, paraestatais, autdrquicas e de economia mista que tenham atividade na 
engenharia, na arquitetura ou na agronomia, ou se utilizem dos trabolhos de profissionais 
dessas categorias, sdo obrigadas, sem quaisquer onus, a fornecer aos Conselhos Regionais 
todos os elementos necessdrios a verificapdo e fiscalizapdo da presente lei. § 3s 0 Conselho
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EMENTA: Determina que seja encaminhado Oficio Circular as Prefeituras Municipais do Pl, para 
orientapdo quanto a contratapdo de empresas e profissionais devidamente 
regularizados junto ao CREA-PI e apresentar denuncia ao Tribunal de Contas do Estado 
-TCE.

( x ) Ordinaria Ns 131/2022
N- 013/2022 - CEEAGRIM- CREA/PI
PROPOSTA APROVADA NA S. O. NQ 131/22-CREA-P1

CEEAGRIM 



Cientifique-se e cumpra-se

Teresina, 07 de abril de 2022

ENG. AGRIM. RONILDO BRANDAO DA SILVA
Coordenador da CEEAGRIM

SERVING PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI - CREA/PI

Federal estabelecerd, em resolupdes, os requisites que as firmas ou demais organizapdes 
previstas neste artigo deverao preencher para o seu registro."; e considerando o Art. 60 da 
Lei Federal 5.194/66, "Toda e qualquerfirma ou organizapdo que, embora ndo enquadrada 
no artigo anterior tenha alguma sepdo ligada ao exercfcio profissional da engenharia, 
arquitetura e agronomia, na forma estabelecida nesta lei, e obrigada a requerer o seu 
registro e a anotapdo dos profissionais, legalmente habilitados, delas encarregados.". 
DECIDIU, por unanimidade, 1. Determinar que o CREA-PI encaminhe Ofi'cio Circular as 
prefeituras municipais do Piaui, orientando-as quanto a necessidade de regularizapdo das 
empresas e profissionais a serem contratados para execupdo dos servipos de engenharia, 
perante o CREA; 2. Determinar que o CREA-PI apresente ao Tribunal de Contas do Estado - 
TCE denuncia de contratapdo de empresas pela Prefeitura Municipal de Santa Rita para 
prestapdo de servipos de elaborapdo da cartografia para georreferenciamento da nova 
delimitapdo do pen'metro urbano da cidade, sem registro no CREA. Coordenou a sessdo o 
senhorEng. Agrim. Ronildo Branddo da Silva. Votaramfavoravelmente os Conselheiros: Eng. 
Agrimensor Francisco Antonio de A. Aguiar e Eng. Agrimensor Josemar Antonio Borges da 
Silva.



Decisao da Camara Especializada de Engenharia de Agrimensura (CEEAGRIM/PI)

: ( x ) Ordinaria N°131/2022Reuniao

N° 010/2022 - CEEAGRIM - CREA/PIDecisao da C.

Especializada

Referencia

: CREA-PI (Divisao de Fiscaliza^ao)Interessado

Teresina, 07 de abril de 2022.

BRANDAO DA SILVA

SERVIQO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR0N0MIA DO PIAUI - CREA/PI

ENG. AGRIMENSOR RONILD
Coordenador da CEEAGRIM

: Processo SRN-01000376/2020 (Geyson de Carvalho Nascimento) Nome

Fantasia: TOPGEOCOM ASSES5ORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL)

EMENTA: Decurso de prazo recursal. Julgar a revelia o processo SRN-01000376/2020. Geyson de 

Carvalho Nascimento, CNPJ n° 17.795.218-82

DECISAO:
A Camara Especializada de Engenharia de Agrimensura do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Piaui - Crea-PI, apreciando a solicitagao da Divisao de Fiscalizagao do Crea-PI, que trata do 

pedido de julgamento a revelia da pessoa jurldica Geyson de Carvalho Nascimento, CNPJ n° 17.795.218-82, 

que foi autuada pela fiscalizaqao deste Conselho Regional em 08 de outubro de 2020, Processo SRN- 

01000376/20, por infringencia as disposigoes do art. 60 da Lei Federal n° 5.194/1966, Firma sem registro 

no Regional, uma vez que ficou constatado pela fiscalizaqao deste Conselho que a pessoa jurldica encontra- 

se exercendo atividades de Engenharia de Agrimensura junto ao Crea-PI, referente ao contrato de dispensa 

de licitaqao n° 101/2019 com a Prefeitura de Nova Santa Rita, para prestaqao de servigos de elaboragao da 

cartografia para o georreferenciamento da nova delimitagao do Perlmetro urbano da cidade de Nova Santa 

Rita - PI, conforme dispensa n° 041/2019, e considerando as disposigoes dos arts. 45, 46, allneas "a" e "c", 

71, alinea "c" e 73 da Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966; considerando as disposigoes do 

Paragrafo unico do art. 10 da Resolugao n° 1.008, de 9 de dezembro de 2004, do Confea; considerando as 

disposigoes do art. 20 da Resolugao n° 1.008/2004 do Confea; considerando que as informaqoes contidas no 

auto de infragao atendem as disposiqoes dos arts. 10 e 11 da Resolugao n° 1.008/2004 do Confea; 

considerando que nao houve a interposiqao de recurso no prazo legal estabelecido em face da penalidade 

que foi imputada a pessoa jurldica no processo de infragao SRN-01000376/20; considerando que ficou assim 

caracterizado o decurso do prazo recursal; considerando o relatdrio e voto fundamentado do conselheiro 

relator, DECIDIU: 1. Julgar a revelia a pessoa jurldica Geyson de Carvalho Nascimento, processo n° SRN- 

01000376/20, e aplicar a ela multa no valor de RS 2.346,33 (Dois mil, trezentos quarenta e seis reais e 

trinta e tres centavos), corrigidos conforme a legislagao, garantindo-lhe o direito de ampla defesa nas fases 

seguintes, para o que sera notificada a cumprir os prazos dos atos processuais subsequentes; 2. Determinar 

que a Divisao de Fiscalizagao proceda a emissao da Certidao de Transito em Julgado no caso de a autuada 

deixar de recorrer desta decisao de julgamento a revelia no prazo legal estabelecido. Coordenou a sessao o 

senhor Engenheiro Agrimensor Ronildo Brandao da Silva. Votaram favoravelmente os conselheiros: Eng. 

Agrimensor Francisco Antonio de A. Aguiar e o Eng. Agrim Josemar Antonio Borges da Silva.

Cientifique-se e cumpra-se.


