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Mensagem do 
Presidente

O Processo de descentralização e 
interiorização das atividades do Crea-ES, 
conduzido de forma mais vigorosa em 2012, 
evidenciou a necessidade de garantirmos 
mais agilidade nos trabalhos de orientação 
e fiscalização do exercício profissional das 
áreas abrangidas pela instituição em todos os 
municípios do Estado.

Dentre as inúmeras ações adotadas 
por nossa gestão, estão a inauguração e a 
reestruturação de inspetorias regionais e a 
designação de inspetores e inspetores adjuntos 
como forma de dar suporte a essas atividades e 
fortalecer as relações institucionais do Conselho. 

Esta publicação, o Manual do Inspetor, 
irá contribuir com o esclarecimento e 
o desenvolvimento das atividades dos 
inspetores, dos quais se espera grande 
contribuição dentro do sistema organizacional 
e de gestão da nossa Instituição.   

Eleitos entre profissionais de 
diferentes modalidades, os inspetores são 
representantes do Crea-ES nas regiões. Uma 
vez empossado, o inspetor tem a titularidade 
de seus direitos e deveres conferidos por 

lei e pelo Código de Ética e tem a missão 
de promover a valorização profissional e 
defender a sociedade, em seus aspectos 
humanos, sociais, econômicos e ambientais. 

O inspetor tem uma função pública 
que equipara-se a de um agente público. 
Sua experiência e liderança, aliados à sua 
credibilidade, contribuem para que cumpra 
com êxito suas atribuições e atue de forma 
ativa na divulgação das orientações, instruções 
e determinações do Crea-ES. 

Nesse sentido, disponibilizamos esta 
publicação para que sirva de instrumento 
de orientação e ferramenta de consulta 
aos inspetores e inspetores adjuntos no 
desenvolvimento de suas atividades. 

Que esta leitura seja produtiva e possa 
auxiliar na sua trajetória junto ao Conselho. É 
o que desejo.

Eng. Agrônomo Helder Carnielli
Presidente do Crea-ES
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I. Um pouco da história
Origem dos Conselhos 

de Fiscalização Profissional

Os Conselhos de Fiscalização Profissional, 
nos moldes em que os conhecemos hoje, 
somente começaram a difundir-se no 
Direito Brasileiro, a partir da primeira 
metade do século XX, entretanto, sua 
origem tem raízes em épocas bem remotas 
da história humana e pelo menos dois 
registros merecem ser considerados: 

Antes de Cristo: Collegia romanos: 
Imperador Numa Pompílio  (753-673 
a.C.), segundo Rei de Roma, sábio e 
pacífico, elaborou as primeiras Leis do 
Reino e criou os Collegia Romanos, que 
visavam acabar com as rivalidades entre 
os profissionais do reino.

Idade Média: Por volta do século XI, 
surgiram as Corporações de Ofício, 
com alguns aspectos semelhantes aos 
Conselhos Profissionais de hoje.

Os artesãos, por exemplo, não podiam 
exercer seu ofício ou arte nas comunas 
sem estarem ligados a alguma entidade. 
O foco era corporativista e não de defesa 
da sociedade.

Evolução Histórica dos Conselhos 
de Fiscalização Profissional

As entidades denominadas Corporações 
de Ofício, foram muito importantes para 
a evolução do controle e da fiscalização 
profissional, porém tinham um cunho 
corporativista e de reserva de mercado 
(principalmente, os conflitos entre mestres 
e companheiros). Este posicionamento 
sem vislumbrar o interesse público e a 
defesa da sociedade, maculou a imagem 
das Corporações até o início da Era 
Moderna. Como contraponto à oposição 
dos mestres, os companheiros criaram as 
Companhias, que também contribuíram 
para a evolução das instituições de 
controle e fiscalização. 
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Com a Revolução Francesa em 1789, 
o corporativismo reinante na época 
praticamente foi banido do continente 
europeu no final do século XVIII e a 
ideologia liberal incentivou a conquista da 
liberdade do exercício profissional. 

O mercado pôs fim às corporações e fez 
nascer a atividade empresarial e, com ela, 
os conflitos entre capital e trabalho, que 
foram acirrados pela Revolução Industrial. 

Para enfrentar esses embates trabalhistas 
vieram os Sindicatos e, juntos com 
eles, as condições para a criação dos 
Sistemas de Controle e Fiscalização do 
Exercício Profissional, em bases mais 
modernas, tendo como objetivo maior o 
interesse público e a defesa da sociedade, 
ao invés do puro corporativismo do 
passado. O Brasil, ao seu tempo, 
acompanhou a evolução mundial.

O Príncipe Regente D. João VI, refugiado 
pelos conflitos entre França e Portugal, 
editou em 1808, pouco após a Abertura 
dos Portos, o Alvará de 1º de abril, com o 

intento de “promover e adiantar a riqueza 
nacional”. 

O liberalismo surgido no século XVII 
evoluiu e, depois, premido pelas novas 
necessidades da sociedade, garantiu mais 
proteção ao trabalhador e o cidadão foi 
perdendo espaço e definhou. Com a luta 
de classes veio a Revolução Bolchevique, 
em 1917, e o intervencionismo de Estado 
foi se acentuando. 

O primeiro marco da interferência do 
Estado foi a “Carta Del Lavoro”, editada na 
Itália em 1927, por meio da qual o Estado 
passou a controlar as relações trabalhistas 
e o exercício profissional, porque, segundo 
as ideias que a inspiraram, seria ele (o 
Estado) o centro de tudo. 

Tais concepções se espalharam pelo 
mundo, chegando ao Brasil, onde se 
espraiou, notadamente após a Revolução 
de 1930. 

No dia 18 de novembro de 1930, foi criada 
a OAB Nacional, primeira Instituição de 
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fiscalização profissional nos moldes de 
hoje, por força do Art. 17 do Decreto 
19.408, que tratava da reorganização da 
Corte de Apelação do Distrito Federal.

O primeiro Conselho criado foi o de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
Sistema Confea/Crea, em 11 de 
dezembro de 1933 pelo Decreto 23.569 
de 11 de dezembro de 1933, chamado 
popularmente de “Decretão da 
Engenharia”. 

Depois vieram outros Conselhos. O de 
Contabilidade em 1946, de Economia em 
1952, de Química em 1956, de Medicina 
em 1957, o Conselho de Farmácia e a 
Ordem dos Músicos em 1960 e, assim por 
diante, até o mais recente, Conselho dos 
Arquitetos e Urbanistas em 2010.

Ao todo, temos no Brasil, atualmente, 
30 Instituições de controle e fiscalização 
profissional, sendo 28 Conselhos e duas 
Ordens.

É importante registrar que, mesmo sendo 
um longa manus da União, ou seja, um 
prolongamento da União Federativa 
do Brasil, sob a forma de autarquia 
federal, criada por lei e constituindo 
serviço público federal, os Conselhos de 
Fiscalização Profissional, sempre tiveram 
o cuidado de assegurar uma participação 
efetiva dos profissionais que os compõem, 
aproximando-se do que seria uma auto-
regulamentação. Tal propósito não 
deve ser perdido de vista, sob pena 
dos profissionais perderem o controle 
dos Conselhos e deixá-los à mercê de 
interesses institucionais e políticos alheios 
à normatização, controle e fiscalização do 
exercício e das atividades profissionais, 
da permanente atualização profissional e 
proteção da sociedade como um todo.

É preciso cuidar e vigiar!
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II. Fundamentação Legal 
da Fiscalização do exercício 
profissional 
A Fiscalização do exercício e das atividades 
profissionais regulamentadas tem como 
fundamentos primordiais, o disposto na 
Constituição Federal:

Art.5º, inciso XIII, que diz: “é livre 
o exercício de qualquer trabalho, 
ofício ou profissão, atendidas as 
qualificações profissionais que a lei 
estabelecer.” 

Art. 170, parágrafo único, in verbis: 
“É assegurado a todos o livre 
exercício de qualquer atividade 
econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, 
salvo nos casos previstos em lei.”

Para viabilizar a execução da Fiscalização 
do exercício e das atividades profissionais 
regulamentadas, a União descentralizou 
esta obrigação, autorizando a criação, 
por lei, dos Conselhos e Ordens, sob a 
forma de Autarquias Federais autônomas, 
dotadas de personalidade jurídica de 
direito público e constituindo serviço 
público federal.
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O Sistema Confea/Crea é composto pelo 
Conselho Federal e pelos Conselhos 
Regionais, presta serviço público federal 
de normatização e fiscalização do exercício 
das profissões nas áreas da Engenharia, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e 
da Meteorologia, em seus níveis superior 
e técnico, em todo o território nacional. 

O Confea, conforme disposto no Art. 
26 da lei supra, é a instância superior 
da fiscalização do exercício profissional 
dessas profissões, em seus níveis superior 
e técnico. As atribuições do Confea estão 
elencadas no Art. 27, a previsão de receita 
está disposta no Art. 28 e sua composição 
e organização estão disciplinadas Arts 29 a 
32, todos da Lei 5.194/1966.

Os Conselhos Regionais também são 
regidos pela Lei 5.194/1966, na qual 
o Art. 33, os define como órgãos de 
fiscalização do exercício das profissões a 
ele inerentes, em suas respectivas regiões, 

o Art. 34 define suas atribuições, o Art. 
35 define suas fontes de receita, o Art. 
36 determina que os Conselhos Regionais 
repassem parte da arrecadação para o 
Conselho Federal, conforme preceitua 
o Art. 28, inciso I, desta mesma lei e os 
Arts 37 a 44 disciplinam a composição e 
organização dos mesmos. Para orientar 
sua operacionalização ainda se conta com 
as Resoluções, Decisões Normativas e 
Decisões Plenárias baixadas pelo Confea, 
os Atos Normativos do próprio Conselho 
Regional e as Normas de Fiscalização 
e Decisões elaboradas pelas Câmaras 
Especializadas.

Compondo o Sistema Confea/Crea, tem-
se a Mútua - Caixa de Assistência dos 
Profissionais do Crea, criada pela mesma 
lei que criou a ART, Lei 6.496 de 7 de 
dezembro de 1977, que é considerada 
o braço social do Sistema, por oferecer 
inúmeros benefícios aos profissionais a ela 
associados e chamados Mutualistas.

III. O Sistema Confea/Crea
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O Crea-ES é uma entidade autárquica de 
fiscalização do exercício e das atividades 
profissionais, das áreas de Engenharia 
e Agronomia, dotada de personalidade 
jurídica de direito público, constituindo 
serviço público federal, vinculada ao 
Confea, para exercer papel institucional 
de primeira e segunda instância no 
âmbito de sua jurisdição. 

No desempenho de sua função, o Crea 
é o órgão de fiscalização, de controle, 
de orientação e de aprimoramento do 
exercício e das atividades profissionais 
da Engenharia, Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia, Tecnólogos e 
Técnicos, no Espírito Santo. 

O Crea, para cumprimento de sua missão, 
exerce ações promotoras de condição para 
o exercício, para a fiscalização e para o 
aprimoramento das atividades profissionais, 

podendo ser exercidas isoladamente ou 
em conjunto com o Confea, demais Creas, 
entidades de classe de profissionais e 
instituições de ensino nele registradas ou 
com órgãos públicos de fiscalização;

Missão

Ser uma instituição pública que contribui para 
o desenvolvimento sustentável do Espírito 
Santo, assegurando à sociedade capixaba 
que o exercício da Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia e Meteorologia, seja 
desempenhado por profissionais e empresas 
legalmente habilitados. 

Visão 

Ser referência para a sociedade, para os 
profissionais e empresas na prestação de 
serviços de qualidade e na promoção do 
desenvolvimento sustentável. 

IV. O Crea-ES
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Eixos Estratégicos de Trabalho

• Fortalecer as entidades de classe 
registradas no Sistema Confea/Crea. 
• Assegurar a sustentabilidade econômico-
financeira da instituição. 
• Consolidar a instituição valorizando seu 
corpo funcional, objetivando tornar-se 
referência no Sistema Confea/Crea. 
• Valorizar os profissionais da Engenharia, 
da Agronomia e áreas afins.
• Promover a integração institucional e a 
inserção social do Crea-ES na comunidade 
capixaba.

O Crea como autarquia

Autarquia: É uma entidade de direito 
público, com autonomia financeira, técnica 
e administrativa, fiscalizada e tutelada 
pelo Estado. Significa aquilo que tem o 
poder de executar algo por si mesmo. 

Definição legal: O Decreto-Lei n.º 200 de 
1967, no seu artigo 5º, inciso I, define 
autarquia como “Serviço autônomo 

criado por lei, com personalidade jurídica 
de direito público, patrimônio e receita 
próprios, para executar atividades típicas 
da Administração Pública, que requeiram 
para seu melhor funcionamento 
gestão administrativa e financeira 
descentralizada”. 

Características: O Crea tem duas 
características próprias notáveis, a 
diversidade profissional e o hibridismo 
constitucional. É uma organização 
pluralista. Jurisdiciona o exercício da 
Engenharia, Agronomia, bem como das 
Geociências, congregando profissionais 
plenos, tecnólogos e técnicos e 
arregimentando mais de trezentos títulos 
destas profissões científico-tecnológicas. 
É também uma organização híbrida, 
sendo, a um só tempo, órgão de governo 
e representação da sociedade civil. Deve-
se isto ao fato de o seu corpo dirigente 
ser composto por representantes 
da sociedade profissional, mediante 
indicações corporativas. Quem se faz 
representar no órgão dirigente do sistema 
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é a sociedade civil organizada e o sistema 
educacional relativos às profissões.

Organização do Crea-ES

1. Órgãos deliberativos 

• Plenário: É o Conselho propriamente dito, 
a instância máxima do Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia. Dentre as inúmeras 
funções do Plenário, conforme determinado 
em Lei, destacam-se: decidir, em grau de 
recurso, as questões enviadas pelas Câmaras 
Especializadas e baixar atos normativos para 
fiscalização do exercício profissional. 

É composto por 33 Conselheiros titulares 
e 33 suplentes, indicados pelas entidades 
de classe e instituições de ensino. Cada 
Conselheiro tem o mandato de até três 
anos, podendo concorrer a reeleição. 
As vagas são preenchidas pelo critério 
da proporcionalidade, renovando-se 
anualmente pelo terço. As instituições de 
ensino têm direito a até duas indicações, 
desde que ministrem cursos dos grupos 

Engenharia e Agronomia, e as entidades 
de classe indicam representantes em 
número proporcional ao de profissionais 
vinculados a ela, na forma de seus 
estatutos. Seu funcionamento é de 
estrutura parlamentar e os Conselheiros 
têm participação paritária. 

• Câmaras Especializadas: Devem julgar as 
infrações do Código de Ética; elaborar as 
normas para fiscalização das respectivas 
especializações profissionais; apreciar 
e julgar os pedidos dos profissionais 
e empresas registrados; determinar 
a capitulação da infração e aplicar as 
penalidades e multas previstas. 

As Câmaras têm autonomia decisória nas 
matérias de interesse de suas respectivas 
modalidades. Cada uma delas é composta 
por, no mínimo, três Conselheiros, 
integrados segundo sua respectiva 
categoria ou grupo profissional. Cada 
Câmara é gerida por um coordenador, 
e um coordenador adjunto, escolhidos 
entre seus pares, com mandato de um 
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ano. Participa da Câmara Especializada 
um Conselheiro representante das demais 
modalidades profissionais. Todos os 
membros das Câmaras Especializadas 
compõem o Plenário. 

O Crea-ES se organiza em Câmaras 
Especializadas correspondentes a seis 
modalidades profissionais:

- CEAGRO (Câmara Especializada de 
Agronomia);
- CEEC (Câmara Especializada de 
Engenharia Civil); 
- CEEE (Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica); 
-  CEEI  (Câmara Especializada de Engenharia 
Industrial - Mecânica e Metalurgia); 
- CEEST (Câmara Especializada de 
Engenharia de Segurança do Trabalho); 
- CEEQGM (Câmara Especializada de 
Engenharia Química, Geologia e de Minas).

2. Órgãos executivos do Crea-ES 

• Presidência: É o órgão máximo da 

administração do Conselho. Cabe ao 
presidente, além de gerir toda a estrutura 
administrativa do Crea, representá-lo e 
presidir o Conselho. O presidente é eleito 
por voto secreto, direto e facultativo dos 
profissionais regularmente registrados no 
Conselho Regional e cumpre mandato de 
três anos. 

• Diretoria: A diretoria é o órgão 
administrativo do Crea-ES. Os membros 
são conselheiros eleitos pelo Plenário, 
para mandato de um ano. São cargos na 
diretoria:
- 1º Vice-presidente 
- 2º Vice-presidente 
- Diretor Administrativo
- Diretor Financeiro
- Vice-diretor Administrativo
- Vice-diretor Financeiro

• Gabinete da Presidência: Vinculado 
diretamente ao presidente. Promove e 
realiza a interface do Conselho com o poder 
público constituído (legislativo, executivo, 
judiciário e ministério público), nos seus 
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diversos níveis. Visa às ações políticas 
de valorização e inserção profissionais, 
além da participação dos profissionais, 
das Entidades de Classe e do Conselho 
na formulação das políticas públicas de 
desenvolvimento local, regional e nacional. 

• Assessoria de Comunicação Social: 
Sua missão é tornar as ações do Crea-ES 
conhecidas pelos seus diferentes públicos, 
assegurando divulgação, transparência 
e visibilidade aos diversos atos da 
administração. Ocupa-se da difusão de 
informações e matérias de interesse da 
comunidade profissional nos diversos 
meios de comunicação.  

• Ouvidoria: Ao ouvidor compete verificar 
e sugerir correções sobre o andamento dos 
serviços internos do Crea-ES, no interesse 
do bom atendimento aos profissionais e 
aos usuários dos serviços. Sua missão é 
o aperfeiçoamento do Sistema quanto a 
agilidade, lisura, eficiência e qualidade 
dos serviços prestados pelo Crea-ES. É 
um canal aberto e democrático para que 

profissionais e usuários possam contribuir 
e enviar críticas e sugestões de melhorias. 

• Superintendência: Cabe a ela planejar, 
organizar, dirigir, controlar e avaliar 
as atividades técnicas, operacionais e 
administrativas do Conselho. É o órgão 
regulador da eficiência funcional e do 
aperfeiçoamento estratégico dos órgãos 
de administração do Crea-ES. 

• Procuradoria Geral: Compete à 
Procuradoria Geral do Crea-ES exercer 
a representação judicial, extrajudicial,  
consultoria e assessoramento jurídicos a 
todas as unidades do Conselho, bem como 
promover a cobrança amigável e judicial 
dos créditos inscritos em dívida ativa.

• Gerências: Compõem a estrutura 
operacional do Conselho, em número de 
seis gerências, cada uma atuando em sua 
área específica e atendendo às demandas 
respectivas: 
- Gerência Administrativa 
- Gerência Financeira
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- Gerência de Relacionamento Institucional
Sub-Gerência de Relações Institucionais 

- Gerência de Comunicação
- Gerência de Fiscalização
- Gerência de Atendimento

Sub-Gerência de Atendimento

3.  Órgãos auxiliares 

• Comissões: Pelo Regimento Interno do 
Crea-ES as comissões são consideradas 
“A estrutura de suporte responsável pelo 
apoio  aos órgãos da estrutura básica nos 
limites de sua competência específica, 
sendo compostas por órgãos de cárater 
permanente ou temporário”. Atuam na 
estrutura organizacional, auxiliando nas 
questões administrativas da presidência 
e da diretoria. São constituídas de, no 
mínimo, três membros escolhidos pelo 
Plenário. O mandato dos membros das 
Comissões Permanentes será de um ano, 
permitida a reeleição. Cada Comissão 
possui funções específicas. 

• Comissões Permanentes: Orçamento 
e Tomada de Contas; Ética Profissional; 
Renovação do Terço; Estudo e Atribuição 
Profissional; CreaJr.

Comissões Temporárias: São comissões 
instituídas conforme necessidades 
específicas, e que se apresentam 
esporadicamente, como: Mérito; Eleitoral 
Regional; Sindicância e Inquérito. 

• Grupos de Trabalho: É o órgão 
de caráter temporário que tem por 
finalidade subsidiar os órgãos da 
estrutura de suporte, por intermédio 
do estudo, análise ou apresentação 
de solução para problemas internos, 
específicos do Sistema Confea/Crea, 
ou externos , com abrangência nas 
áreas técnicas, econômicas, sociais ou 
políticas. Como exemplo, os GTs de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade; 
Engenharia e Agronomia Pública; 
Valorização Profissional; Infraestrutura 
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e Mobilidade Urbana, Tecnólogos 
e Tecnologia e Desenvolvimento da 
Agricultura Capixaba.

• Inspetorias: É o órgão executivo que 
representa o Crea no município ou região 
onde for instituída, para contribuir com 

a melhoria da fiscalização e do exercício 
profissional. Cada inspetoria é composta 
por no mínimo três inspetores e um 
deles é escolhido entre seus pares para 
ser o Inspetor-chefe, responsável pela 
direção da Inspetoria.
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V. A Inspetoria

A Inspetoria é um órgão descentralizado 
do Crea, criado segundo a conveniência 
e disponibilidade administrativa do 
Conselho para contribuir com a melhoria 
da fiscalização e, por extensão, do exercício 
profissional. 

A Inspetoria é um órgão auxiliar da 
administração do Conselho. Cada 
Inspetoria possui Inspetores, de diferentes 
modalidades profissionais, concernentes a 
cada uma das Câmaras Especializadas. Um 
deles é designado Inspetor-Chefe. 

• Atribuições funcionais: O arranjo 
organizacional difere entre cada inspetoria, 
segundo suas peculiaridades, demandas 
e disponibilidades administrativas, 
vinculadas funcionalmente à gerência 
de Relacionamento Institucional. 
Todas possuem estrutura mínima 
de atendimento que contempla um 
funcionário administrativo e um 

agente de fiscalização, responsáveis 
pelos procedimentos administrativos 
e fiscais. Estes funcionários reportam-
se  em primeira instância ao gerente 
de Atendimento e ao de Fiscalização 
respectivamente, e agem em consonância 
com o modelo de gestão implementado. 

São competências das Inspetorias: 

- Representar o Crea na sua jurisdição; 
- Exercer a fiscalização profissional dentro 
dos limites das respectivas jurisdições; 
- Divulgar a legislação referente às 
profissões abrangidas pelo Sistema Confea/
Crea e o Código de Ética Profissional; 
- Emitir guias de recolhimento de 
anuidades, taxas, emolumentos e multas; 
- Orientar os interessados no tocante a 
regulamentação profissional; 
- Receber e encaminhar, devidamente 
informados, requerimentos ao Crea-ES; 
- Instruir documentos protocolados a serem 
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encaminhadas à sede do Crea para análise 
e devidas providências no que couber; 
- Cumprir e fazer cumprir a legislação 
federal, as resoluções, as decisões 
normativas, as decisões plenárias baixadas 
pelo Confea, os atos normativos, decisões 
de plenárias, de diretoria e os atos 
administrativos baixados pelo Crea.

• Distribuição geográfica: Para facilitar 
e tornar mais eficiente os trabalhos de 
fiscalização do exercício profissional em 
municípios ou regiões do Espírito Santo 

cabe ao Conselho a criação de Inspetorias 
e fixação de sua jurisdição. 

Para a criação de uma Inspetoria, o Crea 
pauta-se na análise de critérios que 
comprovem tal necessidade, segundo 
determina a lei. 

O Conselho possui sete Inspetorias 
organizadas geograficamente segundo 
a distribuição dos profissionais e a 
importância da região. 
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VI. O Inspetor

• O Inspetor: É o profissional voluntário 
designado pelo Crea para, junto à sua 
comunidade, melhorar a eficiência da ação 
fiscal, em defesa do exercício profissional 
e da sociedade. 

• O profissional como Inspetor: O 
Inspetor, antes de tudo, é um profissional. 
Ele representa a presidência do Crea 
junto aos demais profissionais de sua 
circunscrição e de sua comunidade 
profissional. Sua ação afetará a sua 
comunidade profissional, a corporação 
em nível estadual e até nacional, bem 
como a sociedade como um todo. É um 
delegado corporativo que deverá estar 
atento às necessidades, anseios e práticas 
do seu ambiente social de atuação. O 
Inspetor será um observador da conduta 
de seus pares, tanto da ética como da 
administrativa. Deve, por exigência legal e 
moral, estar em dia com suas obrigações 
e gozar de ilibada reputação. 

• Papéis do Inspetor: O contato do 
Inspetor com o Conselho, do qual tem a 
delegação, deverá ser permanente, a ele 
devendo se reportar e com ele dialogar 
periodicamente. Sua conduta correta e 
pró-ativa deverá ser fundamento balizador 
de seu papel ante os colegas. 

Seu compromisso é com a profissão e com 
cada um de seus titulares:

- Os profissionais;
- As empresas da área tecnológicas;
- As Entidades de Classe; 
- As Instituições de Ensino. 

O Crea tem representação das Entidades de 
Classe, mas não tem representante junto 
a elas, alcançando a desejada eficiência 
corporativa através do Inspetor. O Inspetor 
tem o papel de agir no Sistema, segundo 
as políticas e programas da Presidência, 
do Conselho e das Câmaras Especializadas 
para sua comunidade profissional e de 
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retornar aos órgãos que representa com 
as respostas produzidas. 

• Mandato: O mandato do cargo de 
Inspetor tem duração de três anos, 
podendo concorrer a uma segunda eleição. 
Ao findar dois mandatos o Inspetor deverá 
ter um interstício de um mandato, para 
então se candidatar novamente. 

• Circunscrição: A atuação do Inspetor se 
dá na área de abrangência da jurisdição 
da Inspetoria a que pertence. Sua 
atuação será delimitada regionalmente 
no espaço e funcionalmente segundo 
sua modalidade profissional. Porém, 
é assegurada a interação com outras 
modalidades profissionais, bem como com 
outras Inspetorias. 

• Frequência em reuniões: O Crea-ES adota 
o calendário anual com reuniões mensais. 
A frequência, a princípio, não é obrigatória, 
porém desejada. Considerando-se que cabe 
ao Inspetor eleito defender e representar 
o Crea-ES, sua ausência nos trabalhos 
resultará na descontinuidade dos programas 
e ações, uma vez que o cargo de Inspetor 

não é provido de suplente. Ao candidatar-
se à vaga de Inspetor, o profissional deve de 
antemão verificar sua efetiva possibilidade 
de frequência às reuniões, não tirando 
a oportunidade de outros com maiores 
condições de participação.

Posição do inspetor no Sistema 

O Inspetor, no exercício de suas funções, 
vincula-se de uma forma ou de outra, com 
todas as instâncias e organismos gestores do 
Sistema profissional. Sua posição geral é de 
portador da missão e de articulador das ações 
do Crea com a sua comunidade profissional e 
com a sociedade civil na qual se insere. 

• Hierárquica: O Inspetor é nomeado 
pelo presidente, após a aprovação de 
sua indicação pelo Plenário do Crea. 
Sua vinculação representativa é com a 
presidência do Conselho e funcionalmente 
se articula com a Gerência de Relações 
Institucionais. 

• Normativa: As Câmaras Especializadas 
têm a atribuição legal de produzir as 
normas de fiscalização de suas respectivas 
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modalidades. O Inspetor, como agente de 
eficiência da ação fiscal do Crea, vincula-se 
normativamente as Câmaras Especializadas. 

• Política: Nas ações locais concernentes à 
difusão das políticas especiais do Crea, sua 
vinculação se dá por colaboração com a 
gerência de relacionamento institucional. 

• Participativa: O Inspetor é oriundo da 
comunidade profissional e com ela tem 
identidade. Junto a esta comunidade 
exercerá suas funções. Como representante 
local do Crea vincula-se ativamente com 
ela. Da mesma forma, é membro da 
organização profissional e tem participação 
na formulação, divulgação, implantação e 
acompanhamento das políticas de interesse 
das profissões e da sociedade. 

Missão do inspetor 

O Inspetor, como profissional que é, tem 
a titularidade de seus direitos e deveres 
conferidos pela lei e pela codificação ética. 
Uma vez empossado, é também membro 
integrante do organismo que representa. 
Adquire atributos adicionais, estes 

concernentes à própria missão do Crea. 
• Legal: A Lei 5.194/66, em seu artigo 
33 determina que o Crea é o órgão com 
atribuição de fiscalizar o exercício de nossas 
profissões em suas respectivas regiões. A 
mesma lei, em seu artigo 34, “l” diz que 
o Crea pode criar Inspetorias e nomear 
Inspetores para que se possa aperfeiçoar 
a sua missão básica de fiscalização do 
exercício profissional. Assim, a função 
primeira do Inspetor é a busca de melhor 
eficiência da ação fiscal. 

No exercício desta função determinada 
por lei, o Inspetor terá como objetivos 
específicos: 

- Fazer com que as normas estabelecidas 
pelas Câmaras Especializadas sejam 
observadas pelos colegas; 
- Supervisionar a aplicação e o cumprimento 
destas normas na prática; 
- Avaliar os resultados, observando as 
peculiaridades da dinâmica local; 
- Sugerir incrementos, melhorias e 
adequações à normativa e à sua execução.

• Ética: Ainda dentro do objetivo legal, 
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há que se destacar o papel do Crea como 
agência promotora da ética profissional. 
A conduta dos jurisdicionados é também 
objeto de atenção do Inspetor. Dentro da 
missão de melhoria da eficiência fiscal, cabe 
ao Inspetor o zelo e a promoção dos preceitos 
éticos. Esta é uma atitude fiscal preventiva 
que busca a redução das infrações ao Código 
de Ética Profissional (CEP). Este mesmo CEP 
diz, em seu artigo 8º, que as entidades, 
instituições e conselhos que integram a 
nossa organização são permeados pelos 
preceitos éticos. Diz também que estes 
entes profissionais são partícipes solidários 
em sua construção, adoção, divulgação, 
preservação e aplicação. 

O Inspetor, além de sua postura individual 
como profissional, é intimamente 
relacionado em suas funções com as 
Entidades de Classe, com as Instituições 
de Ensino, com o Crea e com a sua 
comunidade profissional. Por todos estes 
motivos, ele está comprometido com a 
preservação e a divulgação de nossos 
valores morais e a prevenção da infração 
ética.  O Inspetor é um agente ético 
especial junto à sua própria comunidade. 

• Política: a principal política do Crea 
é a defesa da sociedade. O corpo 
institucional do Conselho, composto 
por Conselheiros, Inspetores e mais 
recentemente pelos membros dirigentes 
do CreaJr proporcionam o suporte e 
também o alcance que o Conselho 
precisa para a efetividade das políticas 
que formula. O Inspetor é fundamental 
para que as ações não só sejam 
realizadas, mas que também tenham 
permeabilidade suficiente até a base 
do Sistema. Também, e não menos 
importante, para que a sociedade perceba 
não só a necessidade, mas também 
a segurança conferida pela correta 
atuação profissional. Particularmente 
ao Inspetor, cabe perceber os anseios da 
classe profissional e da comunidade onde 
atua e se relaciona, de tal maneira que 
possa, de forma contínua e crescente, 
diminuir as distâncias e atender aos 
anseios tanto da classe profissional 
quanto da sociedade em geral. 

• Corporativa: a missão organizacional 
de cunho corporativo é a segurança 
do exercício das profissões (Art. 2º, 
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lei 5.194/66). Considera-se que o 
corporativismo é uma ideia de organização 
social segundo a aglutinação das pessoas 
pelas afinidades de ofício. A união 
proporcionará o fortalecimento de nossas 
profissões, uma vez que contará com o 
aporte de diferentes ideias, conceitos e 
percepções. Isto, sem dúvida, enriquece 
a corporação e o seu trabalho. Porém, é 
salutar transpor a linha da nossa própria 
profissão a ponto de fundir-se com as 
demais profissões que compõem o Sistema, 
fortalecendo-o em toda a sua diversidade. 
Ao Inspetor cabe o estabelecimento desta 
sadia visão corporativa junto a seus pares.

O inspetor como função pública 

Por ser o Crea um órgão público e o Inspetor 
uma função pública prevista em lei, sua 
função equipara-se à de um agente público, 
tanto em direitos quanto em deveres e está 
sujeito às determinações e sanções legais 
aplicáveis ao funcionalismo público. 

• Improbidade administrativa: Reputa-se 
agente público todo aquele que exerce, 
ainda que transitoriamente ou sem 

remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas acima relacionadas (Art. 
2.º, da Lei n.º 8.429/92). São atos de 
improbidade aqueles praticados por 
qualquer agente público, servidor ou não, 
contra a administração direta, indireta ou 
fundacional de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios, de Território, de empresa 
incorporada ao patrimônio público. 

Considera-se ato de improbidade 
administrativa, nos termos do Art. 11º, da 
Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992, além 
de outras condutas ali previstas: Qualquer 
ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições, e notadamente: 

- Praticar ato visando fim proibido em 
lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto, na regra de competência; 
- Retardar ou deixar de praticar, 
indevidamente, ato de ofício; 
- Revelar fato ou circunstância de que tem 
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ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo; 
- Negar publicidade aos atos oficiais; 
- Frustrar a licitude de concurso público; 
- Deixar de prestar contas quando esteja 
obrigado a fazê-lo; 
- Revelar ou permitir que chegue ao 
conhecimento de terceiro, antes da 
respectiva divulgação oficial, teor de medida 
política ou econômica capaz de afetar o 
preço de mercadoria, bem ou serviço.

O inspetor e o funcionário do Crea 

O funcionário do Crea é um agente 
público autárquico permanente. O 
Inspetor é temporário. Ao funcionário 
é encarregada a missão de fazer com 
que a máquina administrativa e fiscal da 
autarquia funcione e produza resultados. 
Muitos dos funcionários, notadamente 
os de cargos técnicos especializados, são 
profissionais da Engenharia, Agronomia, 
Geologia, Geografia, Meteorologia, 
técnicos e tecnólogos. Todo o trabalho 
do Inspetor não reverteria em resultados 
se não pelo auxílio funcional destes 
homens e mulheres. O Inspetor deve 

ver no funcionário do Crea um parceiro 
necessário para sua missão. A sua atitude, 
tanto de Inspetores como de funcionários, 
deverá ser a de respeito mútuo e de 
relação fraterna. 

O que se espera do inspetor 

- Dedicação às causas profissionais;
- Lealdade na luta pelas suas ideias e 
opiniões;
- Produção de resultados para o 
desenvolvimento de sua profissão;
- Empenho na defesa da sociedade; 
- Cumprimento formal, material e de 
prazos em suas tarefas;
- Liberdade de consciência nas suas 
posições;
- Tratamento igualitário com seus colegas, 
representados e funcionários;
- Relação fraterna com todos;
- Intransigência e plenitude na postura e 
conduta éticas;
- Colaboração e apoio as atividades 
operacionais e melhorias do processo de 
fiscalização na jurisdição de sua inspetoria. 
- Divulgação da legislação e valorização do 
profissional. 
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Espera-se também dos Inspetores, que atuem 
de modo cooperativo com os diferentes 
colaboradores do Conselho. Eles são os 
próprios Inspetores, Conselheiros titulares e 
suplentes e a administração do Conselho. 

Propõe também a integração destes com 
as Entidades de Classe, Instituições de 
Ensino, profissionais, empresas, órgãos 
públicos e sociedade, através de uma 
estrutura formal e sistematizada de 
encontros regionais. 

O que não se deseja do inspetor 

- Busca da satisfação de interesses 
pessoais;
- Ostentação do cargo como símbolo de 
status; 
- Uso da função para a promoção pessoal; 
- Abuso dos privilégios da função;
- Utilização da estrutura do Crea para 
realização de negócios particulares;
- Uso das prerrogativas do cargo para 
prejudicar ou favorecer terceiros;
- Aproveitamento ou obtenção de 
vantagens pessoais dos programas, 
eventos, convênios e contratos.

• Colégio de Inspetores: É constituído 
pela reunião de todos os Inspetores, de 
todas as Inspetorias do Crea-ES. 

• Atribuições do Colégio de Inspetores: 
- Instituir Comitês Temáticos para o 
desenvolvimento de temas ou assuntos 
de interesse público e da cidadania, em 
suas regiões; 
- Tomar ciência e debater acerca de 
assuntos relacionados a administração 
do Crea-ES; 
- Avaliar o desempenho e a eficácia das 
reuniões abrangidas pelas Inspetorias, 
assim como dos seus componentes.
- Orientar, quando e no que couber, 
processos a serem encaminhados para 
análise das câmaras especializadas;
- Contribuir para o bom andamento dos 
trabalhos da Inspetoria; 
- Promover a integração da Inspetoria 
com as entidades de classe por meio de 
medidas de valorização profissional e 
aprimoramento da fiscalização.



Anexo I
Do Exercício Profissional

LEI Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966.

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

Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia

CAPÍTULO I
Das Atividades Profissionais

SEÇÃO I
Caracterização e Exercício das Profissões

Art. 1º As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo são 
caracterizadas pelas realizações de interêsse social e humano que importem na realização 
dos seguintes empreendimentos:

a) aproveitamento e utilização de recursos naturais;
b) meios de locomoção e comunicações;
c) edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus 

aspectos técnicos e artísticos;
d) instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões 

terrestres;



e) desenvolvimento industrial e agropecuário.

Art. 2º O exercício, no País, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-
agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é 
assegurado:

a) aos que possuam, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola 
superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes 
no País;

b) aos que possuam, devidamente revalidado e registrado no País, diploma 
de faculdade ou escola estrangeira de ensino superior de engenharia, arquitetura 
ou agronomia, bem como os que tenham êsse exercício amparado por convênios 
internacionais de intercâmbio;

c) aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados a escassez de profissionais de 
determinada especialidade e o interêsse nacional, tenham seus títulos registrados 
temporariamente.

Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro-
agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as 
expedidas, a título precário, até a publicação desta Lei, aos que, nesta data, estejam 
registrados nos Conselhos Regionais.

SEÇÃO II
Do uso do Título Profissional

Art. 3º São reservadas exclusivamente aos profissionais referidos nesta Lei 



as denominações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo, acrescidas 
obrigatòriamente, das características de sua formação básica.

Parágrafo único. As qualificações de que trata êste artigo poderão ser acompanhadas de 
designações outras referentes a cursos de especialização, aperfeiçoamento e pós-graduação.

Art. 4º As qualificações de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-agrônomo só 
podem ser acrescidas à denominação de pessoa jurídica composta exclusivamente de 
profissionais que possuam tais títulos.

Art. 5º Só poderá ter em sua denominação as palavras engenharia, arquitetura ou 
agronomia a firma comercial ou industrial cuja diretoria fôr composta, em sua maioria, 
de profissionais registrados nos Conselhos Regionais.

SEÇÃO III
Do exercício ilegal da profissão

Art. 6º Exerce ilegalmente a profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro-
agrônomo:

a) a pessoa física ou jurídica que realizar atos ou prestar serviços público ou privado 
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 
emprêsas 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 Ed. extra 8º desta lei.

SEÇÃO IV
Atribuições profissionais e coordenação de suas atividades

Art. 7º As atividades e atribuições profissionais do engenheiro, do arquiteto e do 
engenheiro-agrônomo consistem em:

a) desempenho de cargos, funções e comissões em entidades estatais, paraestatais, 
autárquicas, de economia mista e privada;

b) planejamento ou projeto, em geral, de regiões, zonas, cidades, obras, estruturas, 
transportes, explorações de recursos naturais e desenvolvimento da produção industrial 
e agropecuária;

c) estudos, projetos, análises, avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação 
técnica;

d) ensino, pesquisas, experimentação e ensaios;
e) fiscalização de obras e serviços técnicos;
f) direção de obras e serviços técnicos;
g) execução de obras e serviços técnicos;
h) produção técnica especializada, industrial ou agro-pecuária.
Parágrafo único. Os engenheiros, arquitetos e engenheiros-agrônomos poderão exercer 

qualquer outra atividade que, por sua natureza, se inclua no âmbito de suas profissões.

Art. 8º As atividades e atribuições enunciadas nas alíneas a , b , c , d , e e f do artigo 



anterior são da competência de pessoas físicas, para tanto legalmente habilitadas.

Parágrafo único. As pessoas jurídicas e organizações estatais só poderão exercer 
as atividades discriminadas nos Ed. extra 7º, com excessão das contidas na alínea “ a “, 
com a participação efetiva e autoria declarada de profissional legalmente habilitado e 
registrado pelo Conselho Regional, assegurados os direitos que esta lei Ihe confere.

Art.  9º As atividades enunciadas nas alíneas g e h do Ed. extra 7º, observados os 
preceitos desta lei, poderão ser exercidas, indistintamente, por profissionais ou por 
pessoas jurídicas.

Art. 10. Cabe às Congregações das escolas e faculdades de engenharia, arquitetura 
e agronomia indicar, ao Conselho Federal, em função dos títulos apreciados através da 
formação profissional, em têrmos genéricos, as características dos profissionais por ela 
diplomados.

Art. 11. O Conselho Federal organizará e manterá atualizada a relação dos títulos 
concedidos pelas escolas e faculdades, bem como seus cursos e currículos, com a 
indicação das suas características.

Art. 12. Na União, nos Estados e nos Municípios, nas entidades autárquicas, 
paraestatais e de economia mista, os cargos e funções que exijam conhecimentos de 
engenharia, arquitetura e agronomia, relacionados conforme o disposto na alínea “ g “ 
do Ed. extra 27, sòmente poderão ser exercidos por profissionais habilitados de acôrdo 
com esta lei.

Art. 13. Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de 



engenharia, de arquitetura e de agronomia, quer público, quer particular, sòmente 
poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor 
jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acôrdo com esta lei.

Art. 14. Nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e 
atos judiciais ou administrativos, é obrigatória além da assinatura, precedida do nome 
da emprêsa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do 
título do profissional que os subscrever e do número da carteira referida no Ed. extra 56.

Art. 15. São nulos de pleno direito os contratos referentes a qualquer ramo da 
engenharia, arquitetura ou da agronomia, inclusive a elaboração de projeto, direção 
ou execução de obras, quando firmados por entidade pública ou particular com pessoa 
física ou jurídica não legalmente habilitada a praticar a atividade nos têrmos desta lei.

Art. 16. Enquanto durar a execução de obras, instalações e serviços de qualquer 
natureza, é obrigatória a colocação e manutenção de placas visíveis e legíveis ao público, 
contendo o nome do autor e co-autores do projeto, em todos os seus aspectos técnicos 
e artísticos, assim como os dos responsáveis pela execução dos trabalhos.

CAPÍTULO II
Da responsabilidade e autoria

Art. 17. Os direitos de autoria de um plano ou projeto de engenharia, arquitetura 
ou agronomia, respeitadas as relações contratuais expressas entre o autor e outros 
interessados, são do profissional que os elaborar.

Parágrafo único. Cabem ao profissional que os tenha elaborado os prêmios ou 



distinções honoríficas concedidas a projetos, planos, obras ou serviços técnicos.

Art. 18. As alterações do projeto ou plano original só poderão ser feitas pelo 
profissional que o tenha elaborado.

Parágrafo único. Estando impedido ou recusando-se o autor do projeto ou plano 
original a prestar sua colaboração profissional, comprovada a solicitação, as alterações 
ou modificações dêles poderão ser feitas por outro profissional habilitado, a quem 
caberá a responsabilidade pelo projeto ou plano modificado.

Art. 19. Quando a concepção geral que caracteriza um plano ou, projeto fôr elaborada 
em conjunto por profissionais legalmente habilitados, todos serão considerados co-
autores do projeto, com os direitos e deveres correspondentes.

Art. 20. Os profissionais ou organizações de técnicos especializados que colaborarem 
numa parte do projeto, deverão ser mencionados explicitamente como autores da 
parte que lhes tiver sido confiada, tornando-se mister que todos os documentos, como 
plantas, desenhos, cálculos, pareceres, relatórios, análises, normas, especificações e 
outros documentos relativos ao projeto, sejam por êles assinados.

Parágrafo único. A responsabilidade técnica pela ampliação, prosseguimento ou 
conclusão de qualquer empreendimento de engenharia, arquitetura ou agronomia caberá 
ao profissional ou entidade registrada que aceitar  êsse encargo, sendo-lhe, também, 
atribuída a responsabilidade das obras, devendo o Conselho Federal dotar resolução quanto 
às responsabilidades das partes já executadas ou concluídas por outros profissionais.

Art. 21. Sempre que o autor do projeto convocar, para o desempenho do seu encargo, 



o concurso de profissionais da organização de profissionais, especializados e legalmente 
habilitados, serão êstes havidos como co-responsáveis na parte que lhes diga respeito.

Art. 22. Ao autor do projeto ou a seus prepostos é assegurado o direito de 
acompanhar a execução da obra, de modo a garantir a sua realização de acôrdo com as 
condições, especificações e demais pormenores técnicos nêle estabelecidos.

Parágrafo único. Terão o direito assegurado neste artigo, ao autor do projeto, na 
parte que lhes diga respeito, os profissionais especializados que participarem, como co-
responsáveis, na sua elaboração.

Art. 23. Os Conselhos Regionais criarão registros de autoria de planos e projetos, 
para salvaguarda dos direitos autorais dos profissionais que o desejarem.

TÍTULO II
Da fiscalização do exercício das profissões

CAPÍTULO I
Dos órgãos fiscalizadores

Art. 24. A aplicação do que dispõe esta lei, a verificação e fiscalização do exercício 
e atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de ação. 
(Revigorado pelo Decreto-Lei nº 711, de 1969).

Art. 25. Mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia promoverá a instalação, nos Estados, Distrito Federal e Territórios Federais, 



dos Conselhos Regionais necessários à execução desta lei, podendo, a ação de qualquer 
dêles, estender-se a mais de um Estado.

§ 1º A proposta de criação de novos Conselhos Regionais será feita pela maioria 
das entidades de classe e escolas ou faculdades com sede na nova Região, cabendo 
aos Conselhos atingidos pela iniciativa opinar e encaminhar a proposta à aprovação do 
Conselho Federal.

§ 2º Cada unidade da Federação só poderá ficar na jurisdição de um Conselho 
Regional.

§ 3º A sede dos Conselhos Regionais será no Distrito Federal, em capital de Estado 
ou de Território Federal.

CAPÍTULO II
Do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

SEÇÃO I
Da instituição do Conselho e suas atribuições

Art. 26. O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, (CONFEA), é a instância 
superior da fiscalização do exercício profissional da engenharia, da arquitetura e da agronomia.

Art. 27. São atribuições do Conselho Federal:

a) organizar o seu regimento interno e estabelecer normas gerais para os regimentos 
dos Conselhos Regionais;



b) homologar os regimentos internos organizados pelos Conselhos Regionais;
c) examinar e decidir em última instância os assuntos relativos no exercício das 

profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, podendo anular qualquer ato que 
não estiver de acôrclo com a presente lei;

d) tomar conhecimento e dirimir quaisquer dúvidas suscitadas nos Conselhos 
Regionais;

e) julgar em última instância os recursos sôbre registros, decisões e penalidades 
impostas pelos Conselhos Regionais;

f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da 
presente lei, e, ouvidos os Conselhos Regionais, resolver os casos omissos;

g) relacionar os cargos e funções dos serviços estatais, paraestatais, autárquicos e 
de economia mista, para cujo exercício seja necessário o título de engenheiro, arquiteto 
ou engenheiro-agrônomo;

h) incorporar ao seu balancete de receita e despesa os dos Conselhos Regionais;
i) enviar aos Conselhos Regionais cópia do expediente encaminhado ao Tribunal de 

Contas, até 30 (trinta) dias após a remessa;
j) publicar anualmente a relação de títulos, cursos e escolas de ensino superior, 

assim como, periòdicamente, relação de profissionais habilitados;
k) fixar, ouvido o respectivo Conselho Regional, as condições para que as entidades 

de classe da região tenham nêle direito a representação;
l) promover, pelo menos uma vez por ano, as reuniões de representantes dos 

Conselhos Federal e Regionais previstas no Ed. extra 53 desta lei;
m) examinar e aprovar a proporção das representações dos grupos profissionais nos 

Conselhos Regionais;
n) julgar, em grau de recurso, as infrações do Código de Ética Profissional do 

engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo, elaborado pelas entidades de classe;
o) aprovar ou não as propostas de criação de novos Conselhos Regionais;



p) fixar e alterar as anuidades, emolumentos e taxas a pagar pelos profissionais e 
pessoas jurídicas referidos no Ed. extra 63.

q) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens 
imóveis. (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

Parágrafo único. Nas questões relativas a atribuições profissionais, decisão do 
Conselho Federal só será tomada com mínimo de 12 (doze) votos favoráveis.

Art. 28 - Constituem renda do Conselho Federal:  (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)
I- quinze por cento do produto da arrecadação prevista nos itens I a V do art. 35; 

(Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
II- doações, legados, juros e receitas patrimoniais; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
III- subvenções; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
IV- outros rendimentos eventuais. (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

SEÇÃO II
Da composição e organização

Art. 29. O Conselho Federal será constituído por 18 (dezoito) membros, brasileiros, 
diplomados em Engenharia, Arquitetura ou Agronomia, habilitados de acôrdo com esta 
lei, obedecida a seguinte composição:

a) 15 (quinze) representantes de grupos profissionais, sendo 9 (nove) engenheiros 
representantes de modalidades de engenharia estabelecida em têrmos genéricos pelo 
Conselho Federal, no mínimo de 3 (três) modalidades, de maneira a corresponderem às 
formações técnicas constantes dos registros nêle existentes; 3 (três) arquitetos e 3 (três) 
engenheiros-agrônomos;



b) 1 (um) representante das escolas de engenharia, 1 (um) repesentante das escolas 
de arquitetura e 1 (um) representante das escolas de agronomia.

§ 1º Cada membro do Conselho Federal terá 1 (um) suplente.

§ 2º O presidente do Conselho Federal será eleito, por maioria absoluta, dentre os 
seus membros.

§ 3º A vaga do representante nomeado presidente do Conselho será preenchida por 
seu suplente.

Ar . 30. Os representantes dos grupos profissionais referidos na alínea “ a “ do Ed. 
extra 29 e seus suplentes serão eleitos pelas respectivas entidades de classe registradas nas 
regiões, em assembléias especialmente convocadas para êste fim pelos Conselhos Regionais, 
cabendo a cada região indicar, em forma de rodízio, um membro do Conselho Federal.

Parágrafo único. Os representantes das entidades de classe nas assembléias 
referidas neste artigo serão por elas eleitos, na forma dos respectivos estatutos.

Art. 31. Os representantes das escolas ou faculdades e seus suplentes serão eleitos 
por maioria absoluta de votos em assembléia dos delegados de cada grupo profissional, 
designados pelas respectivas Congregações.

Art. 32. Os mandatos dos membros do Conselho Federal e do Presidente serão de 
3 (três) anos. 

Parágrafo único. O Conselho Federal se renovará anualmente pelo têrço de seus 
membros.



CAPÍTULO III
Dos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

SEÇÃO I
Da instituição dos Conselhos Regionais e suas atribuições

Art . 33. Os Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA) 
são órgãos de fiscalização do exercício das profissões de engenharia, arquitetura e 
agronomia, em suas regiões.

Art . 34. São atribuições dos Conselhos Regionais:

a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à homologação do 
Conselho Federal.

b) criar as Câmaras Especializadas atendendo às condições de maior eficiência da 
fiscalização estabelecida na presente lei;

c) examinar reclamações e representações acêrca de registros;
d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração da presente lei e do 

Código de Ética, enviados pelas Câmaras Especializadas;
e) julgar em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas;
f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela 

presente lei;
g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos profissionais e firmas 

registrados;
h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, expedindo as 

carteiras profissionais ou documentos de registro;
i) sugerir ao Conselho Federal médias necessárias à regularidade dos serviços e à 

fiscalização do exercício das profissões reguladas nesta lei;



j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas ou faculdades de 
engenharia, arquitetura e agronomia, nos assuntos relacionados com a presente lei;

k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas pelo Conselho 
Federal, bem como expedir atos que para isso julguem necessários;

l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização;
m) deliberar sôbre assuntos de interêsse geral e administrativo e sôbre os casos 

comuns a duas ou mais especializações profissionais;
n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou competência, das Câmaras 

Especializadas referidas no artigo 45, quando não possuir o Conselho Regional número suficiente 
de profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, como estabelece o artigo 48;

o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos profissionais e pessoas 
jurídicas que, nos têrmos desta lei, se inscrevam para exercer atividades de engenharia, 
arquitetura ou agronomia, na Região;

p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe referidas no 
artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acôrdo com esta lei, devam participar da 
eleição de representantes destinada a compor o Conselho Regional e o Conselho Federal;

q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a que se refere 
o artigo 23;

r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas pelos órgãos 
de classe.

s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, alienar bens 
imóveis. (Incluída pela Lei nº 6.619, de 1978)

Art. 35 - Constituem renda dos Conselhos Regionais: (Redação dada pela Lei nº 
6.619, de 1978)

I- anuidades cobradas de profissionais e pessoas jurídicas; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)



II- taxas de expedição de carteiras profissionais e documentos diversos; (Incluído 
pela Lei nº 6.619, de 1978)

III- emolumentos sobre registros, vistos e outros procedimentos; (Incluído pela Lei 
nº 6.619, de 1978)

IV- quatro quintos da arrecadação da taxa instituída pela Lei nº 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

V- multas aplicadas de conformidade com esta Lei e com a Lei nº 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)

VI- doações, legados, juros e receitas patrimoniais; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 
1978)

VII- subvenções; (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
VIII- outros rendimentos eventuais. (Incluído pela Lei nº 6.619, de 1978)
Art. 36 - Os Conselhos Regionais recolherão ao Conselho Federal, até o dia trinta do 

mês subsequente ao da arrecadação, a quota de participação estabelecida no item I do 
art. 28. (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

Parágrafo único - Os Conselhos Regionais poderão destinar parte de sua renda líquida, 
proveniente da arrecadação das multas, a medidas que objetivem o aperfeiçoamento 
técnico e cultura do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo. (Incluído pela 
Lei nº 6.619, de 1978)

SEÇÃO II
Da composição e organização

Art . 37. Os Conselhos Regionais serão constituídos de brasileiros diplomados 
em curso superior, legalmente habilitados de acôrdo com a presente lei, obedecida a 
seguinte composição:



a) um presidente, eleito por maioria absoluta pelos membros do Conselho, com 
mandato de 3 (três) anos;

b) um representante de cada escola ou faculdade de engenharia, arquitetura e 
agronomia com sede na Região;

c) representantes diretos das entidades de classe de engenheiro, arquiteto e 
engenheiro-agrônomo, registradas na Região de conformidade com o artigo 62.

Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente.

Art . 38. Os representantes das escolas e faculdades e seus respectivos suplentes 
serão indicados por suas congregações.

Art . 39. Os representantes das entidades de classe e respectivos suplentes serão 
eleitos por aquelas entidades na forma de seus Estatutos.

Art . 40. O número de conselheiros representativos das entidades de classe será fixado nos 
respectivos Conselhos Regionais, assegurados o mínimo de um representante por entidade de 
classe e a proporcionalidade entre os representantes das diferentes categorias profissionais.

Art . 41. A proporcionalidade dos representantes de cada categoria profissional 
será estabelecida em face dos números totais dos registros no Conselho Regional, de 
engenheiros das modalidades genéricas previstas na alínea “ a “ do artigo 29, de arquitetos 
e de engenheiros-agrônomos, que houver em cada região, cabendo a cada entidade de 
classe registrada no Conselho Regional um número de representantes proporcional à 
quantidade de seus associados, assegurando o mínimo de um representante por entidade.

Parágrafo único. A proporcionalidade de que trata êste artigo será submetida à 



prévia aprovação do Conselho Federal.

Art . 42. Os Conselhos Regionais funcionarão em pleno e, para os assuntos 
específicos, organizados em Câmaras Especializadas correspondentes às seguintes 
categorias profissionais: engenharia nas modalidades correspondentes às formações 
técnicas referidas na alínea a do Ed. extra 29, arquitetura e agronomia.

Art . 43. O mandato dos conselheiros regionais será de 3 (três) anos e se renovará, 
anualmente pelo têrço de seus membros.

Art . 44. Cada Conselho Regional terá inspetorias, para fins de fiscalização, nas 
cidades ou zonas onde se fizerem necessárias.

CAPÍTULO IV
Das Câmaras Especializadas

SEÇÃO I
Da Instituição das Câmaras e suas atribuições

Art . 45. As Câmaras Especializadas são os órgãos dos Conselhos Regionais 
encarregados de julgar e decidir sôbre os assuntos de fiscalização pertinentes às 
respectivas especializações profissionais e infrações do Código de Ética.

Art . 46. 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 sôbre os assuntos de interêsse comum de duas ou mais especializações 

profissionais, encaminhando-os ao Conselho Regional.

SEÇÃO II
Da Composição e organização

Art . 47. As Câmaras Especializadas serão constituídas pelos conselheiros regionais.

Parágrafo único. Em cada Câmara Especializada haverá um membro, eleito pelo 
Conselho Regional, representando as demais categorias profissionais.

Art . 48. Será constituída Câmara Especializada desde que entre os conselheiros 
regionais haja um mínimo de 3 (três) do mesmo profissional.

CAPÍTULO V
Generalidades

Art . 49. Aos Presidentes dos Conselhos Federal e Regionais, compete, além da 
direção do respectivo Conselho, sua representação em juízo.

Art . 50. O conselheiro federal ou regional que durante 1 (um) ano faltar, sem licença 
prévia, a 6 (seis) sessões, consecutivas ou não, perderá automàticamente o mandato 



passando este a ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.

Art . 51. O mandato dos Presidentes e dos conselheiros será honorífico.

Art . 52. O exercício da função de membro dos Conselhos por espaço de tempo não inferior 
a dois têrços do respectivo mandato será considerado serviço relevante prestado à Nação.

§ 1º O Conselho Federal concederá aos que se acharem nas condições dêsse artigo 
o certificado de serviço relevante, independentemente de requerimento do interessado, 
dentro de 12 (doze) meses contados a partir da comunicação dos Conselhos.

§ 2º Será considerado como serviço público efetivo, para efeito de aposentadoria e 
disponibilidade, o tempo de serviço como Presidente ou Conselheiro, vedada, porém, a 
contagem comutativa com tempo exercido em cargo público. (mantido pelo CN)

Ed. extra 53. Os representantes dos Conselhos Federal e Regionais reunir-se-ão pelo 
menos uma vez por ano para, conjuntamente, estudar e estabelecer providências que 
assegurem ou aperfeiçoem a aplicação da presente lei, devendo o Conselho Federal 
remeter aos Conselhos Regionais, com a devida antecedência, o temário respectivo.

Art. 54. Aos Conselhos Regionais é cometido o encargo de dirimir qualquer dúvida 
ou omissão sôbre a aplicação desta lei, com recurso “ ex offício “, de efeito suspensivo, 
para o Conselho Federal, ao qual compete decidir, em última instância, em caráter geral.  
(Revigorado pelo Decreto-Lei nº 711, de 1969).

TÍTULO III
Do registro e fiscalização profissional



CAPÍTULO I
Do registro dos profissionais

Art. 55. Os profissionais habilitados na forma estabelecida nesta lei só poderão 
exercer a profissão após o registro no Conselho Regional, sob cuja jurisdição se achar o 
local de sua atividade.

Art. 56. Aos profissionais registrados de acôrdo com esta lei será fornecida carteira 
profissional, conforme modelo, adotado pelo Conselho Federal, contendo o número do registro, 
a natureza do título, especializações e todos os elementos necessários à sua identificação.

§ 1º A expedição da carteira a que se refere o presente artigo fica sujeita à taxa que 
fôr arbitrada pelo Conselho Federal.

§ 2º A carteira profissional, para os efeitos desta lei, substituirá o diploma, valerá 
como documento de identidade e terá fé pública.

§ 3º Para emissão da carteira profissional os Conselhos Regionais deverão exigir 
do interessado a prova de habilitação profissional e de identidade, bem como outros 
elementos julgados convenientes, de acôrdo com instruções baixadas pelo Conselho 
Federal.

Art. 57. Os diplomados por escolas ou faculdades de engenharia, arquitetura ou 
agronomia, oficiais ou reconhecidas, cujos diplomas não tenham sido registrados, mas 
estejam em processamento na repartição federal competente, poderão exercer as 
respectivas profissões mediante registro provisório no Conselho Regional.

Art. 58. Se o profissional, firma ou organização, registrado em qualquer Conselho 
Regional, exercer atividade em outra Região, ficará obrigado a visar, nela, o seu registro.



CAPÍTULO II
Do registro de firmas e entidades

Art. 59. 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 nos Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu 
quadro técnico.

§ 1º O registro de firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e 
emprêsas em geral só será concedido se sua denominação fôr 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 quaisquer 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. 60. 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.

Art. 61. Quando os serviços forem executados em lugares distantes da sede da 



entidade, deverá esta manter, junto a cada um dos serviços, um profissional devidamente 
habilitado naquela jurisdição.

Art. 62. Os membros dos Conselhos Regionais só poderão ser eleitos pelas entidades de 
classe que estiverem prèviamente registradas no Conselho em cuja jurisdição tenham sede.

§ 1º Para obterem registro, as entidades referidas neste artigo deverão estar 
legalizadas, ter objetivo definido permanente, contar no mínimo trinta associados 
engenheiros, arquitetos ou engenheiros-agrônomos e satisfazer as exigências que forem 
estabelecidas pelo Conselho Regional.

§ 2º Quando a entidade reunir associados engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de sessenta.

CAPÍTULO III
Das anuidades, emolumentos e taxas

Art. 63. Os profissionais e pessoas jurídicas registrados de conformidade com o que 
preceitua a presente lei são obrigados ao pagamento de uma anuidade ao Conselho 
Regional, a cuja jurisdição pertencerem.

§ 1º - A anuidade a que se refere este artigo será devida a partir de 1º de janeiro de 
cada ano. (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

§ 2º - O pagamento da anuidade após 31 de março terá o acréscimo de vinte por 
cento, a título de mora, quando efetuado no mesmo exercício. (Redação dada pela Lei 
nº 6.619, de 1978)



§ 3º - A anuidade paga após o exercício respectivo terá o seu valor atualizado para o 
vigente à época do pagamento, acrescido de vinte por cento, a título de mora.(Redação 
dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

Art. 64. Será automàticamente cancelado o registro do profissional ou da pessoa 
jurídica que deixar de efetuar o pagamento da anuidade, a que estiver sujeito, durante 2 
(dois) anos consecutivos sem prejuízo da obrigatoriedade do pagamento da dívida.

Parágrafo único. O profissional ou pessoa jurídica que tiver seu registro cancelado 
nos têrmos dêste artigo, se desenvolver qualquer atividade regulada nesta lei, estará 
exercendo ilegalmente a profissão, podendo reabilitar-se mediante novo registro, 
satisfeitas, além das anuidades em débito, as multas que lhe tenham sido impostas e os 
demais emolumentos e taxas regulamentares.

Art. 65. Toda vez que o profissional diplomado apresentar a um Conselho Regional 
sua carteira para o competente “visto” e registro, deverá fazer, prova de ter pago a sua 
anuidade na Região de origem ou naquela onde passar a residir.

Art. 66. O pagamento da anuidade devida por profissional ou pessoa jurídica 
sòmente será aceito após verificada a ausência, de quaisquer débitos concernentes a 
multas, emolumentos, taxas ou anuidades de exercícios anteriores.

Art. 67. Embora legalmente registrado, só será considerado no legítimo exercício da 
profissão e atividades de que trata a presente lei o profissional ou pessoa jurídica que 
esteja em dia com o pagamento da respectiva anuidade.

Art. 68. As autoridades administrativas e judiciárias, as repartições estatais, 
paraestatais, autárquicas ou de economia mista não receberão estudos, projetos, laudos, 
perícias, arbitramentos e quaisquer outros trabalhos, sem que os autores, profissionais 



ou pessoas jurídicas; façam prova de estar em dia com o pagamento da respectiva 
anuidade.

Art. 69. Só poderão ser admitidos nas concorrências públicas para obras ou serviços 
técnicos e para concursos de projetos, profissionais e pessoas jurídicas que apresentarem 
prova de quitação de débito ou visto do Conselho Regional da jurisdição onde a obra, o 
serviço técnico ou projeto deva ser executado.

Art. 70. O Conselho Federal baixará resoluções estabelecendo o Regimento de 
Custas e, periòdicamente, quando julgar oportuno, promoverá sua revisão.

TÍTULO IV
Das penalidades

Art. 71. As penalidades aplicáveis por infração da presente lei são as seguintes, de 
acôrdo com a gravidade da falta:

a) advertência reservada;
b) censura pública;
c) multa;
d) suspensão temporária do exercício profissional;
e) cancelamento definitivo do registro.

Parágrafo único. As penalidades para cada grupo profissional serão impostas pelas 
respectivas Câmaras Especializadas ou, na falta destas, pelos Conselhos Regionais.

Art. 72. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis 
aos profissionais que deixarem de cumprir disposições do Código de Ética, tendo em 



vista a gravidade da falta e os casos de reincidência, a critério das respectivas Câmaras 
Especializas.

Art. 73 - As multas são estipuladas em função do maior valor de referência fixado 
pelo Poder Executivo e terão os seguintes valores, desprezadas as frações de um cruzeiro: 
(Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

a) de um a três décimos do valor de referência, aos infratores dos arts. 17 e 58 e das 
disposições para as quais não haja indicação expressa de penalidade;(Redação dada pela 
Lei nº 6.619, de 1978)  (Vide Lei nº 6.496, de 1977)

b) de três a seis décimos do valor de referência, às pessoas físicas, por infração da 
alínea b do art. 6º, dos arts. 13, 14 e 55 ou do parágrafo único do art. 64;(Redação dada 
pela Lei nº 6.619, de 1978)

c) de meio a um valor de referência, às pessoas jurídicas, por infração dos arts. 13, 
14, 59 e 60, e parágrafo único do art. 64; (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

d) de meio a um valor de referência, às pessoas físicas, por infração das alíneas a, c 
e d do art. 6º; (Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

e) de meio a três valores de referência, às pessoas jurídicas, por infração do art. 6º. 
(Redação dada pela Lei nº 6.619, de 1978)

Parágrafo único. As multas referidas neste artigo serão aplicadas em dôbro nos 
casos de reincidência.

Art. 74. Nos casos de nova reincidência das infrações previstas no artigo anterior, 
alíneas “c”, “d” e “ e” , será imposta, a critério das Câmaras Especializadas, suspensão 
temporária do exercício profissional, por prazos variáveis de 6 (seis) meses a 2 (dois) 
anos e, pelos Conselhos Regionais em pleno, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.



Art. 75. O cancelamento do registro será efetuado por má conduta pública e 
escândalos praticados pelo profissional ou sua condenação definitiva por crime 
considerado infamante.

Art. 76. As pessoas não habilitadas que exercerem as profissões reguladas nesta lei, 
independentemente da multa estabelecida, estão sujeitas às penalidades previstas na 
Lei de Contravenções Penais.

Art. 77. São competentes para lavrar autos de infração das disposições a que se 
refere a presente lei, os funcionários designados para êsse fim pelos Conselhos Regionais 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia nas respectivas Regiões.

Art. 78. Das penalidades impostas pelas Câmaras especializadas, poderá o 
interessado, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data da notificação, 
interpor recurso que terá efeito suspensivo, para o Conselho Regional e, no mesmo 
prazo, dêste para o Conselho Federal.

§ 1º Não se efetuando o pagamento das multas, amigàvelmente, estas serão 
cobradas por via executiva.

§ 2º Os autros de infração, depois de julgados definitivamente contra o infrator, 
constituem títulos de dívida líquida e certa.

Art. 79. O profissional punido por falta de registro não poderá obter a carteira 
profissional, sem antes efetuar o pagamento das multas em que houver incorrido.

TÍTULO V
Das disposições gerais

Art. 80. Os Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 



autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, constituem serviço 
público federal, gozando os seus bens, rendas e serviços de imunidade tributária total 
(Ed. extra 31, inciso V, alínea a da Constituição Federal) e franquia postal e telegráfica. 
(Revigorado pelo Decreto-Lei nº 711, de 1969).

Art. 81. Nenhum profissional poderá exercer funções eletivas em Conselhos por 
mais de dois períodos sucessivos.

Art 82. As remunerações iniciais dos engenheiros, arquitetos e engenheiros-
agrônomos, qualquer que seja a fonte pagadora, não poderão ser inferiores a 6 (seis) 
vêzes o salário-mínimo da respectiva região. (mantido pelo CN)

Art. 83. Os trabalhos profissionais relativos a projetos não poderão ser sujeitos a 
concorrência de preço, devendo, quando fôr o caso, ser objeto de concurso.(Revogado 
pela Lei nº 8.666,de 21.6.93)

Art. 84. O graduado por estabelecimento de ensino agrícola, ou industrial de 
grau médio, oficial ou reconhecido, cujo diploma ou certificado esteja registrado nas 
repartições competentes, só poderá exercer suas funções ou atividades após registro 
nos Conselhos Regionais.

Parágrafo único. As atribuições do graduado referido neste artigo serão regulamentadas 
pelo Conselho Federal, tendo em vista seus currículos e graus de escolaridade.

Art. 85. As entidades que contratarem profissionais nos têrmos da alínea “c 
“do artigo 2º são obrigadas a manter, junto a êles, um assistente brasileiro do ramo 
profissional respectivo.



TÍTULO VI
Das disposições transitórias

Art. 86. São assegurados aos atuais profissionais de engenharia, arquitetura e 
agronomia e aos que se encontrem matriculados nas escolas respectivas, na data da 
publicação desta lei, os direitos até então usufruídos e que venham de qualquer forma a 
ser atingidos por suas disposições.

Parágrafo único. Fica estabelecidos o prazo de 12 (doze) meses, a contar da 
publicação desta lei, para os interessados promoverem a devida anotação nos registros 
dos Conselhos Regionais.

Art. 87. Os membros atuais dos Conselhos Federal e Regionais completarão os 
mandatos para os quais foram eleitos.

Parágrafo único. Os atuais presidentes dos Conselhos Federal e Regionais 
completarão seus mandatos, ficando o presidente do primeiro dêsses Conselhos com o 
caráter de membro do mesmo.

Art. 88. O Conselho Federal baixará resoluções, dentro de 60 (sessenta) dias a partir 
da data da presente lei, destinadas a completar a composição dos Conselhos Federal e 
Regionais.

Art. 89. Na constituição do primeiro Conselho Federal após a publicação desta 
lei serão escolhidos por meio de sorteio as Regiões e os grupos profissionais que as 
representarão.



Art. 90. Os Conselhos Federal e Regionais, completados na forma desta lei, terão o 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a posse, para elaborar seus regimentos internos, 
vigorando, até a expiração dêste prazo, os regulamentos e resoluções vigentes no que 
não colidam com os dispositivos da presente lei.

Art. 91. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 92. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 24 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.

H. CASTELLO BRANCO
L. G. do Nascimento e Silva



LEI No 6.496, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1977.

Institui a “ Anotação de Responsabilidade 
Técnica “ na prestação de serviços de 
engenharia, de arquitetura e agronomia; 
autoriza a criação, pelo Conselho Federal 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 
- CONFEA, de uma Mútua de Assistência 
Profissional; e dá outras providências.

Anotação de Responsabilidade Técnica

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, arquitetura e agronomia.

§ 1º - A ART será efetuada pelo profissional ou pela empresa no Conselho Regional 
de Engenharia, e Agronomia (CREA), de acordo com Resolução própria do Conselho 
Federal de Engenharia, e Agronomia (CONFEA).

Anexo II
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§ 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 de dezembro de 1966, e demais cominações 
legais.

Art 4º - O CONFEA fica autorizado a criar, nas condições estabelecidas nesta Lei, 
uma Mútua de Assistência dos Profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 
sob sua fiscalização, registrados nos CREAs.

§ 1º - A Mútua, vinculada diretamente ao CONFEA, terá personalidade jurídica e 
patrimônio próprios, sede em Brasília e representações junto aos CREAs.

§ 2º - O Regimento da Mútua será submetido à aprovação do Ministro do Trabalho, 
pelo CONFEA.

Art 5º - A Mútua será administrada por uma Diretoria Executiva, composta de 5 
(cinco) membros, sendo 3 (três) indicados pelo CONFEA e 2 (dois) pelos CREAs, na forma 
a ser fixada no Regimento.

Art 6º - O Regimento determinará as modalidades da indicação e as funções de 
cada membro da Diretoria Executiva, bem como o modo de substituição, em seus 
impedimentos e faltas, cabendo ao CONFEA a indicação do Diretor-Presidente e, aos 
outros Diretores a escolha, entre si, dos ocupantes das demais funções.

Art 7º - Os mandatos da Diretoria Executiva terão duração de 3 (três) anos, sendo 



gratuito o exercício das funções correspondentes.

Art 8º - Os membros da Diretoria Executiva somente poderão ser destituídos por 
decisão do CONFEA, tomada em reunião secreta, especialmente convocada para esse 
fim, e por maioria de 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário.

Art 9º - Os membros da Diretoria tomarão posse perante o CONFEA.

Art 10 - O patrimônio da Mútua será aplicado em títulos dos Governos Federal e 
Estaduais ou por eles garantidos, Carteiras de Poupança, garantidas pelo Banco Nacional 
da Habitação (BNH), Obrigações do Tesouro Nacional, imóveis e outras aplicações 
facultadas por lei, para órgãos da mesma natureza.

Parágrafo único - Para aquisição e alienação de imóveis, haverá prévia autorização 
do Ministro do Trabalho.

Art 11 - Constituirão rendas da Mútua:

I- 1/5 (um quinto) da taxa de ART;
Il- uma contribuição dos associados, cobrada anual ou parceladamente e recolhida, 

simultaneamente, com a devida aos CREAS;
III- doações, legados e quaisquer valores adventícios, bem como outras fontes de 

renda eventualmente instituídas em lei;
IV- outros rendimentos patrimoniais.

§ 1º - A inscrição do profissional na Mútua dar-se-á com o pagamento da primeira 
contribuição, quando será preenchida pelo profissional sua ficha de Cadastro Geral, 



e atualizada nos pagamentos subseqüentes, nos moldes a serem estabelecidos por 
Resolução do CONFEA.

§ 2º - A inscrição na Mútua é pessoal e independente de inscrição profissional e os 
benefícios só poderão ser pagos após decorrido 1 (um) ano do pagamento da primeira 
contribuição.

Art 12 - A Mútua, na forma do Regimento, e de acordo com suas disponibilidades, 
assegurará os seguintes benefícios e prestações:

I- auxílios pecuniários, temporários e reembolsáveis, aos associados 
comprovadamente necessitados, por falta eventual de trabalho ou invalidez ocasional;

II- pecúlio aos cônjuges supérstites e filhos menores dos associados;
III- bolsas de estudo aos filhos de associados carentes de recursos ou a candidatos a 

escolas de Engenharia, de Arquitetura ou de Agronomia, nas mesmas condições de carência;
IV- assistência médica, hospitalar e dentária, aos associados e seus dependentes, 

sem caráter obrigatório, desde que reembolsável, ainda que parcialmente;
V- facilidades na aquisição, por parte dos inscritos, de equipamentos e livros úteis 

ou necessários ao desempenho de suas atividades profissionais;
VI- auxílio funeral.

§ 1º - A Mútua poderá financiar, exclusivamente para seus associados, planos de 
férias no país e/ou de seguros de vida, acidentes ou outros, mediante contratação.

§ 2º - Visando à satisfação do mercado de trabalho e à racionalização dos benefícios 
contidos no item I deste artigo, a Mútua poderá manter serviços de colocação de mão-
de-obra de profissionais, seus associados.



§ 3º - O valor pecuniário das prestações assistenciais variará até o limite máximo 
constante da tabela a ser aprovada pelo CONFEA, nunca superior à do Instituto Nacional 
de Previdência Social (INPS).

§ 4º - O auxílio mensal será concedido, em dinheiro, por períodos não superiores a 
12 (doze) meses, desde que comprovada a evidente necessidade para a sobrevivência 
do associado ou de sua família.

§ 5º - As bolsas serão sempre reembolsáveis ao fim do curso, com juros e correção 
monetária, fixados pelo CONFEA.

§ 6º - A ajuda farmacêutica, sempre reembolsável, ainda que parcialmente, poderá 
ser concedida, em caráter excepcional, desde que comprovada a impossibilidade 
momentânea de o associado arcar com o ônus decorrente.

§ 7º - Os benefícios serão concedidos proporcionalmente às necessidades do 
assistido e, os pecúlios, em razão das contribuições do associado.

§ 8º - A Mútua poderá estabelecer convênios com entidades previdenciárias, assistenciais, 
de seguros e outros facultados por lei, para atendimento do disposto neste artigo.

Art 13 - Ao CONFEA incumbirá, na forma do Regimento:

I- a supervisão do funcionamento da Mútua;
II- a fiscalização e aprovação do Balanço, Balancete, Orçamento e da prestação de 

contas da Diretoria Executiva da Mútua;



Ill- a elaboração e aprovação do Regimento da Mútua;
IV- a indicação de 3 (três) membros da Diretoria Executiva;
V- a fixação da remuneração do pessoal empregado peIa Mútua;
VI- a indicação do Diretor-Presidente da Mútua;
VII- a fixação, no Regimento, da contribuição prevista no item II do art. 11;
VIII- a solução dos casos omissos ou das divergências na aplicação desta Lei.

Art 14 - Aos CREAs, e na forma do que for estabelecido no Regimento, incumbirá:

I- recolher à Tesouraria da Mútua, mensalmente, a arrecadação da taxa e contribuição 
previstas nos itens I e II do art. 11 da presente Lei;

Il- indicar os dois membros da Diretoria Executiva, na forma a ser fixada pelo 
Regimento.

Art 15 - Qualquer irregularidade na arrecadação, na concessão de benefícios ou 
no funcionamento da Mútua, ensejará a intervenção do CONFEA, para restabelecer a 
normalidade, ou do Ministro do Trabalho, quando se fizer necessária.

Art 16 - No caso de dissolução da Mútua, seus bens, valores e obrigações serão 
assimilados pelo CONFEA, ressalvados os direitos dos associados.

 
Parágrafo único - O CONFEA e os CREAs responderão, solidariamente, pelo déficit 

ou dívida da Mútua, na hipótese de sua insolvência.

Art 17 - De qualquer ato da Diretoria Executiva da Mútua caberá recurso, com efeito 
suspensivo, ao CONFEA.



Art 18 - De toda e qualquer decisão do CONFEA referente à organização, administração 
e fiscalização da Mútua caberá recurso, com efeito suspensivo, ao Ministro do Trabalho.

Art 19 - Os empregados do CONFEA, dos CREAs e da própria Mútua poderão nela 
se inscrever, mediante condições estabelecidas no Regimento, para obtenção dos 
benefícios previstos nesta Lei.

Art 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Brasília, em 7 de dezembro de 1977; 156º da Independência e 89º da República.

ERNESTO GEISEL 
Arnaldo Prieto



RES No 1.002, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2002.

Adota o Código de Ética Profissional 
da Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e 
da Meteorologia e dá outras providências.

Código de Ética Profissional da Engenharia, da Agronomia,
da Geologia, da Geografia e da Meteorologia

1. Proclamação

As Entidades Nacionais representativas dos profissionais da Engenharia, da 
Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia pactuam e 
proclamam o presente Código de Ética Profissional. 

2. Preâmbulo

Art. 1º O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas 
necessárias à boa e honesta prática das profissões da Engenharia, da Arquitetura, da 
Agronomia, da Geologia, da Geografia e da Meteorologia e relaciona direitos e deveres 
correlatos de seus profissionais. 

Anexo III
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Art. 2º Os preceitos deste Código de Ética Profissional têm alcance sobre os profissionais 
em geral, quaisquer que sejam seus níveis de formação, modalidades ou especializações.

Art. 3º As modalidades e especializações profissionais poderão estabelecer, em 
consonância com este Código de Ética Profissional, preceitos próprios de conduta 
atinentes às suas peculiaridades e especificidades. 

3. Da identidade das profissões e dos profissionais

Art. 4º As profissões são caracterizadas por seus perfis próprios, pelo saber científico 
e tecnológico que incorporam, pelas expressões artísticas que utilizam e pelos resultados 
sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realizam. 

Art. 5º Os profissionais são os detentores do saber especializado de suas profissões 
e os sujeitos pró-ativos do desenvolvimento. 

Art. 6º O objetivo das profissões e a ação dos profissionais voltam-se para o bem-
estar e o desenvolvimento do homem, em seu ambiente e em suas diversas dimensões: 
como indivíduo, família, comunidade, sociedade, nação e humanidade; nas suas raízes 
históricas, nas gerações atual e futura. 

Art. 7 o As entidades, instituições e conselhos integrantes da organização profissional 
são igualmente permeados pelos preceitos éticos das profissões e participantes solidários 
em sua permanente construção, adoção, divulgação, preservação e aplicação. 

4. Dos princípios éticos



Art. 8º A prática da profissão é fundada nos seguintes princípios éticos aos quais o 
profissional deve pautar sua conduta: Do objetivo da profissão: 

I- A profissão é bem social da humanidade e o profissional é o agente capaz de 
exercê-la, tendo como objetivos maiores a preservação e o desenvolvimento harmônico 
do ser humano, de seu ambiente e de seus valores; Da natureza da profissão: 

II– A profissão é bem cultural da humanidade construído permanentemente pelos 
conhecimentos técnicos e científicos e pela criação artística, manifestando-se pela 
prática tecnológica, colocado a serviço da melhoria da qualidade de vida do homem; Da 
honradez da profissão: 

III- A profissão é alto título de honra e sua prática exige conduta honesta, digna e 
cidadã; Da eficácia profissional: 

IV- A profissão realiza-se pelo cumprimento responsável e competente dos 
compromissos profissionais, munindo-se de técnicas adequadas, assegurando os 
resultados propostos e a qualidade satisfatória nos serviços e produtos e observando a 
segurança nos seus procedimentos; Do relacionamento profissional: 

V- A profissão é praticada através do relacionamento honesto, justo e com espírito 
progressista dos profissionais para com os gestores, ordenadores, destinatários, 
beneficiários e colaboradores de seus serviços, com igualdade de tratamento entre os 
profissionais e com lealdade na competição; Da intervenção profissional sobre o meio: 

VI- A profissão é exercida com base nos preceitos do desenvolvimento sustentável 
na intervenção sobre os ambientes natural e construído e da incolumidade das pessoas, 
de seus bens e de seus valores; Da liberdade e segurança profissionais: 

VII- A profissão é de livre exercício aos qualificados, sendo a segurança de sua prática 
de interesse coletivo. 

Art. 9º No exercício da profissão são deveres do profissional: 



I- ante o ser humano e seus valores:
a) oferecer seu saber para o bem da humanidade; 
b) harmonizar os interesses pessoais aos coletivos; 
c) contribuir para a preservação da incolumidade pública; 
d) divulgar os conhecimentos científicos, artísticos e tecnológicos inerentes à 

profissão; 

II- ante à profissão: 
a) identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão; 
b) conservar e desenvolver a cultura da profissão; 
c) preservar o bom conceito e o apreço social da profissão; 
d) desempenhar sua profissão ou função nos limites de suas atribuições e de sua 

capacidade pessoal de realização; 
e) empenhar-se junto aos organismos profissionais no sentido da consolidação da 

cidadania e da solidariedade profissional e da coibição das transgressões éticas. 

III- nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a) dispensar tratamento justo a terceiros, observando o princípio da eqüidade; 
b) resguardar o sigilo profissional quando do interesse de seu cliente ou empregador, 

salvo em havendo a obrigação legal da divulgação ou da informação; 
c) fornecer informação certa, precisa e objetiva em publicidade e propaganda 

pessoal; 
d) atuar com imparcialidade e impessoalidade em atos arbitrais e periciais; 
e) considerar o direito de escolha do destinatário dos serviços, ofertando-lhe, 

sempre que possível, alternativas viáveis e adequadas às demandas em suas propostas; 
f) alertar sobre os riscos e responsabilidades relativos às prescrições técnicas e as 

conseqüências presumíveis de sua inobservância, 



g) adequar sua forma de expressão técnica às necessidades do cliente e às normas 
vigentes aplicáveis; 

IV- nas relações com os demais profissionais: 
a) Atuar com lealdade no mercado de trabalho, observando o princípio da igualdade 

de condições; 
b) manter-se informado sobre as normas que regulamentam o exercício da profissão; 
c) preservar e defender os direitos profissionais; 

V- Ante ao meio: 
a) orientar o exercício das atividades profissionais pelos preceitos do desenvolvimento 

sustentável; 
b) atender, quando da elaboração de projetos, execução de obras ou criação 

de novos produtos, aos princípios e recomendações de conservação de energia e de 
minimização dos impactos ambientais; 

c) considerar em todos os planos, projetos e serviços as diretrizes e disposições 
concernentes à preservação e ao desenvolvimento dos patrimônios sócio-cultural e 
ambiental. 

6. Das condutas vedadas

Art. 10. No exercício da profissão, são condutas vedadas ao profissional: 

I- ante ao ser humano e a seus valores: 
a) descumprir voluntária e injustificadamente com os deveres do ofício; 
b) usar de privilégio profissional ou faculdade decorrente de função de forma 

abusiva, para fins discriminatórios ou para auferir vantagens pessoais. 
c) Prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 



profissional que possa resultar em dano às pessoas ou a seus bens patrimoniais; 

II- ante à profissão: 
a) aceitar trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa para os quais não tenha 

efetiva qualificação; 
b) utilizar indevida ou abusivamente do privilégio de exclusividade de direito 

profissional; 
c) omitir ou ocultar fato de seu conhecimento que transgrida a ética profissional; 

III- nas relações com os clientes, empregadores e colaboradores: 
a) formular proposta de salários inferiores ao mínimo profissional legal; 
b) apresentar proposta de honorários com valores vis ou extorsivos ou desrespeitando 

tabelas de honorários mínimos aplicáveis; 
c) usar de artifícios ou expedientes enganosos para a obtenção de vantagens 

indevidas, ganhos marginais ou conquista de contratos; 
d) usar de artifícios ou expedientes enganosos que impeçam o legítimo acesso dos 

colaboradores às devidas promoções ou ao desenvolvimento profissional; 
e) descuidar com as medidas de segurança e saúde do trabalho sob sua coordenação; 
f) suspender serviços contratados, de forma injustificada e sem prévia comunicação; 
g) impor ritmo de trabalho excessivo ou, exercer pressão psicológica ou assédio 

moral sobre os colaboradores; 

IV- nas relações com os demais profissionais: 
a) intervir em trabalho de outro profissional sem a devida autorização de seu titular, 

salvo no exercício do dever legal; 
b) referir-se preconceituosamente a outro profissional ou profissão; 
c) agir discriminatoriamente em detrimento de outro profissional ou profissão; 



d) atentar contra a liberdade do exercício da profissão ou contra os direitos de outro 
profissional;

 V- ante ao meio: 
a) prestar de má-fé orientação, proposta, prescrição técnica ou qualquer ato 

profissional que possa resultar em dano ao ambiente natural, à saúde humana ou ao 
patrimônio cultural. 

7. Dos direitos

Art. 11. São reconhecidos os direitos coletivos universais inerentes às profissões, 
suas modalidades e especializações, destacadamente: 

a) à livre associação e organização em corporações profissionais; 
b) ao gozo da exclusividade do exercício profissional; 
c) ao reconhecimento legal; 
d) à representação institucional. 

Art. 12. São reconhecidos os direitos individuais universais inerentes aos profissionais, 
facultados para o pleno exercício de sua profissão, destacadamente: 

a) à liberdade de escolha de especialização; 
b) à liberdade de escolha de métodos, procedimentos e formas de expressão; 
c) ao uso do título profissional; 
d) à exclusividade do ato de ofício a que se dedicar; 
e) à justa remuneração proporcional à sua capacidade e dedicação e aos graus de 

complexidade, risco, experiência e especialização requeridos por sua tarefa; 
f) ao provimento de meios e condições de trabalho dignos, eficazes e seguros; 



g) à recusa ou interrupção de trabalho, contrato, emprego, função ou tarefa quando 
julgar incompatível com sua titulação, capacidade ou dignidade pessoais; 

h) à proteção do seu título, de seus contratos e de seu trabalho; 
i) à proteção da propriedade intelectual sobre sua criação; 
j) à competição honesta no mercado de trabalho; 
k) à liberdade de associar-se a corporações profissionais;
l) à propriedade de seu acervo técnico profissional. 

8. Da infração ética

Art. 13. Constitui-se infração ética todo ato cometido pelo profissional que 
atente contra os princípios éticos, descumpra os deveres do ofício, pratique condutas 
expressamente vedadas ou lese direitos reconhecidos de outrem. 

Art. 14. A tipificação da infração ética para efeito de processo disciplinar será 
estabelecida, a partir das disposições deste Código de Ética Profissional, na forma que a 
lei determinar.



LEI Nº 4.950-A, DE 22 ABR 1966 (*)

Dispõe sobre a remuneração de 
profissionais diplomados em Engenharia, 
Química, Arquitetura, Agronomia e 
Veterinária.

Salário Mínimo Profissional

Art. 1º - O salário mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores 
mantidos pelas Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de 
Veterinária é o fixado pela presente Lei.

Art. 2º - O salário mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração mínima 
obrigatória por serviços prestados pelos profissionais definidos no Art. 1º, com relação 
de emprego ou função, qualquer que seja a fonte pagadora.

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, as atividades ou tarefas desempenhadas pelos 
profissionais enumerados no Art. 1º são classificadas em:

Anexo III
Salário Mínimo Profissional

(*) Resolução do Senado Federal nº 12/71 suspendeu a aplicação da Lei 4.950-A/66 aos vencimentos dos 
servidores públicos estatutários na esfera federal.



a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de serviço;
b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas diárias de serviço.
Parágrafo único - A jornada de trabalho é fixada no contrato de trabalho ou 

determinação legal vigente.

Art. 4º - Para os efeitos desta Lei, os profissionais citados no Art. 1º são classificados 
em:

a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de 
Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso 
universitário de 4 (quatro) anos ou mais;

b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas Escolas de 
Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária com curso 
universitário de menos 4 (quatro) anos.

Art. 5º - Para a execução das atividades e tarefas classificadas na alínea “a” do artigo 
3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) vezes o maior salário mínimo comum 
vigente no País, para os profissionais relacionados na alínea “a” do artigo 4º, e de 5 
(cinco) vezes o maior salário mínimo comum vigente no País, para os profissionais da 
alínea “b” do artigo 4º.

Art. 6º - Para a execução de atividades e tarefas classificadas na alínea “b” do 
artigo 3º, a fixação do salário-base mínimo será feita tomando-se por base o custo da 
hora fixado no artigo 5º desta Lei, acrescidas de 25% (vinte e cinco por cento) as horas 
excedentes às 6 (seis) diárias de serviço.



Art. 7º - A remuneração do trabalho noturno será feita na base da remuneração do 
trabalho diurno, acrescida de 25% (vinte e cinco por cento).

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

AURO MOURA ANDRADE
Presidente do Senado Federal

Publicada no D.O.U de 29 ABR 1966 - Seção I - Pág. 4.547
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