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I – exercício e atribuições profissionais;
II – registro de profissionais e de pessoas jurídicas;
TEMA: III – verificação e fiscalização do exercício e atividades profissionais;
e
IV – responsabilidade técnica e ética profissional
ITEM DO Item V da pauta especíﬁca para as Coordenadorias no ano de 2019 PROGRAMA DE Deliberação CEEP nº 13/2019 e item 1 do programa de trabalho da
TRABALHO: CCEEQ-2019 que consta da Proposta nº 2/2019-CCEEQ
ASSUNTO :

Proposta de alteração da relação unificada de atividades e de obras e
serviços de rotina

Os Coordenadores e Representantes de Plenário da Coordenadoria de Câmaras
Especializadas de Engenharia Química dos Creas reunidos em São Paulo, no período de 19 a 21
de agosto de 2019, aprovam proposta de seguinte teor:
a) Situação Existente:
Considerando que a Deliberação CEEP nº 13/2019 da Comissão de Ética e
Exercício Profissional– CEEP, solicitou a apresentação de propostas de alteração da relação
unificada de atividades e de obras e serviços de rotina, caso identifiquem essa necessidade, até a
terceira reunião de 2019;
Considerando que a emissão de ARTs múltiplas para obras e serviços de rotina
encontra-se prevista na Resolução n° 1025, de 30 de outubro de 2009, Art. 9°, Inciso II, que
define esta classificação de ART como a que “especifica vários contratos referentes à execução
de obras ou à prestação de serviços em determinado período”; e
Considerando que a Decisão Normativa DN nº 113/2018, de 31 de outubro de
2018, trouxe um regramento geral por parte do Confea quanto as atividades passíveis de serem
anotadas como obras ou atividades de rotina, criando uma relação unificada, sendo que apenas

as obras e serviços relacionados no anexo da referida DN poderão ser anotados como de rotina,
ou seja, através de ART Múltipla.
b) Propositura:
Apresentar sugestões de atividades que poderão ser incluídas no Anexo da DN n°
113/2018, de 31 de outubro de 2018, e que podem ser desenvolvidas como obras ou serviços de
rotina no âmbito da Engenharia da Modalidade Química, para adequa-lá às necessidades das
atribuições dos profissionais dessa modalidade, além de sugestões de alteração na Relação
Unificada de Atividades e de Obras e Serviços de Rotina (Anexo - Documento SEI nº 0236921)
c) Justificativa:
As atividades atualmente constantes do Anexo da DN n° 113/2018 não atendem
integralmente as necessidades e demandas dos Profissionais de Engenharia da Modalidade
Química das diversas regiões do Brasil, havendo necessidade de revisão das atividades
passíveis de serem anotadas nessa modalidade de ART.
Além disso, as atividades que dizem respeito à resíduos sólidos podem ser
unificadas, visto que quem coleta, via de regra, também faz o transporte de tais resíduos,
devendo ser acrescentados da caracterização de serem não perigosos.
d) Fundamentação Legal:
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973
Decisão Normativa nº 113, de 31 de outubro de 2018
e) Sugestão de Mecanismos de ação:
Encaminhar à Comissão de Ética e Exercício Profissional - CEEP para análise.
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