BASE LEGAL DO CONFEA PARA A FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
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LEIS
Lei n° 4.076, de 23 de junho de 1962 que regula o exercício da profissão de Geólogo.
Lei nº 4.950-A, de 22 de abril 1966 que dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em Engenharia,
Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária.
Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, e dá outras providências.
Lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de Técnico Industrial de Nível
Médio.
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica” na prestação de
serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia; autoriza a criação, pelo Confea, de uma Mútua de Assistência
Profissional, e dá outras providências.
Lei nº 6.664, DE 26 de junho de 1979 que disciplina a profissão de Geógrafo e dá outras providências.
Lei nº 6.835, de 14 de outubro de 1980 que dispõe sobre o exercício da profissão de Meteorologista, e dá outras
providências.
Lei nº 6.839, de 30 de outubro de 1980, que dispõe sobre o registro de empresas nas entidades fiscalizadoras do
exercício de profissões.
Lei nº 7.399, de 4 de novembro de 1985, que altera a redação da Lei nº 6.664, de 26 JUN 1979, que disciplina a
profissão de Geógrafo.
Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em
Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de técnico de segurança do trabalho, e dá outras providências.
Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal.

DECRETOS
Decreto nº 23.196, de 12 de outubro de 1933, regula o exercício da profissão agronômica e dá outras providências.
Decreto n.º 23.569, de 11 de dezembro de 1933, que regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e
de agrimensor.
Decreto nº 85.138, de 15 de setembro de 1980, que regulamenta a Lei nº 6.664, de 26 JUN 1979, que disciplina a
profissão de Geógrafo, e dá outras providências.
Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que regulamenta a Lei nº 5.524, de 5 NOV 1968, que "dispõe sobre o
exercício da profissão de técnico industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau.
(Alterada a redação dos arts. 6º, 9º e 15 e revogado o art. 10 pelo Decreto 4.560 de 30 DEZ de 2002)
Decreto nº 92.530, de 9 de abril de 1986, que regulamenta a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985, que dispõe
sobre a especialização de engenheiros e arquitetos em Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de
técnico de segurança do trabalho, e dá outras providências.
Decreto nº 92.290, de 10 de janeiro 1986 que regulamenta a Lei nº 7.399, de 4 novembro de 1985, que altera a
redação da Lei nº 6.664, de 26 de junho de 1979, que disciplina a profissão de Geógrafo.
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Decreto n.º 4.560, de 30 de dezembro de 2002, que altera o Decreto nº 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, que
regulamenta a lei nº 5.524, de 5 de novembro de 1968, que dispõe sobre o exercício da profissão de técnico
industrial e técnico agrícola de nível médio ou de 2º grau.

RESOLUÇÕES
Resolução Nº 0218 (29/06/1973)
Ementa: Discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Art. 24 - Revogado pela Resolução 1.057, de 31 de julho de 2014
Resolução Nº 0229 (25/06/1975)
Ementa: Dispõe sobre a regularização dos trabalhos de engenharia, arquitetura e agronomia iniciados ou concluídos
sem a participação efetiva de responsável técnico.
Resolução Nº 0235 (09/10/1975)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Produção.
Resolução Nº 0241 (31/07/1976)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Materiais.
Resolução Nº 0256 (27/05/1978)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Agrícola.
Resolução Nº 0279 (15/06/1983)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Pesca.
Resolução Nº 0288 (07/12/1983)
Ementa: Designa o título e fixa as atribuições das novas habilitações em Engenharia de Produção e Engenharia
Industrial.
Resolução Nº 0308 (21/03/1986)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro Químico - Modalidade Têxtil.
Resolução Nº 0310 (23/07/1986)
Ementa: Discrimina as atividades do Engenheiro Sanitarista
Resolução Nº 0336 (27/10/1989)
Ementa: Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia.
Resolução Nº 0342 (11/05/1990)
Ementa: Discrimina atividades relativas a empreendimentos agropecuários, florestais, agroindustriais e de
armazenagem com ou sem utilização de Crédito Rural ou Incentivo Fiscal, que implicam a participação efetiva e
autoria declarada de profissionais legalmente habilitados.
Resolução Nº 0344 (27/07/1990)
Ementa: Define as categorias profissionais habilitadas a assumir a Responsabilidade Técnica na prescrição de
produtos agrotóxicos, sua aplicação e atividades afins.
Resolução Nº 0345 (27/07/1990)
Ementa: Dispõe quanto ao exercício por profissional de Nível Superior das atividades de Engenharia de Avaliações
e Perícias de Engenharia.
Resolução Nº 0359 (31/07/1991)
Ementa: Dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do Engenheiro de Segurança do Trabalho e
dá outras providências.
Resolução Nº 0361 (10/12/1991)
Ementa: Dispõe sobre a conceituação de Projeto Básico em Consultoria de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
Resolução Nº 0380 (17/12/1993)
Ementa: Discrimina as atribuições provisórias dos Engenheiros de Computação ou Engenheiros Eletricistas com
ênfase em Computação e dá outras providências.
Resolução Nº 0397 (11/08/1995)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização do cumprimento do Salário Mínimo Profissional.
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Resolução Nº 0413 (27/06/1997)
Ementa: Dispõe sobre o visto em registro de pessoa jurídica.
Resolução Nº 0417 (27/03/1998)
Ementa: Dispõe sobre as empresas industriais enquadráveis nos Artigos 59 e 60 da Lei n.º 5.194/66.
Resolução Nº 0427 (05/03/1999)
Ementa: Discrimina as atividades profissionais do Engenheiro de Controle e Automação.
Resolução Nº 0437 (27/11/1999)
Ementa: Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa às atividades dos Engenheiros e
Arquitetos, especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho e dá outras providências.
Resolução Nº 0444 (14/04/2000)
Ementa: Dispõe sobre os procedimentos relativos ao consórcio de empresas, participação de empresas estrangeiras
em licitações e acervo técnico de obras e serviços realizados no exterior.
REVOGADAS as disposições em contrário pela Resolução nº 1.025 de 30 de outubro de 2009.
Resolução Nº 0447 (22/09/2000)
Ementa: Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro ambiental e discrimina suas atividades profissionais.
Resolução Nº 0458 (27/04/2001)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização do exercício profissional referente à inspeção técnica de veículos, automotores
e rebocados, e das condições de emissão de gases poluentes e de ruído por eles produzidos.
Resolução Nº 0473 (26/11/2002)
Ementa: Institui Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea e dá outras providências.
Resolução Nº 0492 (30/06/2006)
Ementa: Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro hídrico e discrimina suas atividades profissionais
Resolução Nº 0493 (30/06/2006)
Ementa: Dispõe sobre o registro profissional do engenheiro de aquicultura e discrimina suas atividades profissionais.
Resolução Nº 0509 (26/09/2008)
Ementa: Dispõe sobre as atividades profissionais do Engenheiro de Exploração e Produção de Petróleo.
Resolução Nº 0524 (03/10/2011) Publicada no D.O.U, de 6 de outubro de 2011 – Seção 1, pág. 153 - Retificada no
D.O.U de 13 de outubro de 2011 – Seção 1, pág. 166
Ementa: Fixa os valores de serviços e multas a serem pagos pelas pessoas físicas e jurídicas ao Conselho Federal
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea e aos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – Creas, e dá outras providências.
Alterada a tabela constante do art. 2º e do art. 4º pela Resolução 1.049 de 27 de setembro de 2013
Resolução Nº 0528 (28/11/2011) Publicada no D.O.U, de 8 de dezembro de 2011 – Seção 1, pág. 122
Ementa: Fixa os valores das anuidades de pessoas físicas inscritas no Sistema Confea/Crea e dá outras
providências.
Alterado o art. 2º e seu parágrafo único e o art. 3º e o § 1º e §2º pela Resolução 1.049 de 27 de setembro de 2013
Resolução Nº 0529 (28/11/2011) Publicada no D.O.U, de 8 de dezembro de 2011 – Seção 1, pág. 123
Ementa: Fixa os valores das anuidades de pessoas jurídicas inscritas no Sistema Confea/Crea e dá outras
providências.
Alterada a tabela constante do art. 3º pela Resolução 1.049 de 27 de setembro de 2013
Resolução Nº 0530 (28/11/2011) Publicada no D.O.U, de 8 de dezembro de 2011 – Seção 1, pág. 123
Ementa: Fixa os valores de registro da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e dá outras providências.
Alteradas as Tabelas A e B constantes do art. 2º e o inciso II do parágrafo único do art. 4º pela Resolução 1.049, de
27 de setembro de 2013
Resolução Nº 1.002 (26/11/2002)
Ementa: Adota o Código de Ética Profissional da Engenharia, da Arquitetura, da Agronomia, da Geologia, da
Geografia e da Meteorologia e dá outras providências.
Resolução Nº 1.004 (27/06/2003)
Ementa: Aprova o Regulamento para a Condução do Processo Ético Disciplinar.
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Resolução Nº 1.007 (05/12/2003)
Ementa: Dispõe sobre o registro de profissionais, aprova os modelos e os critérios para expedição de Carteira de
Identidade Profissional e dá outras providências.
Resolução Nº 1.008 (09/12/2004)
Ementa: Dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e
aplicação de penalidades
REVOGADOS os arts. 7º e 8º e o inciso VIII do art. 47 e ALTERADO o caput do art. 9º pela Resolução 1.047 de 28
de maio de 2013.
Resolução Nº 1.010 (22/08/2005)
Ementa: Dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e
caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização
do exercício profissional
Publicada no D.O.U de 21 de setembro de 2005 – Seção 3, pág. 99 as Retificações do inciso X do art. 2º e do § 4º
do art. 10. Anexos I e II publicados no D.O.U de 15 de dezembro de 2005 – Seção 1, páginas 337 a 342 e
republicados no D.O.U de 19 de dezembro de 2006 – Seção 1, pág. 192 a 205. Inclusão do Anexo III e nova
redação do art. 16, aprovados pela Resolução nº 1.016, de 25 de agosto de 2006. Suspensa a aplicabilidade da
Resolução nº 1.010, de 2005, até 31 de dezembro de 2013, pela Resolução nº 1.040, de 25 de maio de 2012.
Suspensa a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005, aos profissionais diplomados que solicitarem seu
registro profissional junto ao Crea a partir de 01 de janeiro de 2014 até 31 de dezembro de 2014 – Resolução 1.051,
de 23 de dezembro de 2013.
Resolução Nº 1.018 (08/12/2006)
Ementa: Dispõe sobre os procedimentos para registro das instituições de ensino superior e das entidades de classe
de profissionais de nível superior ou de profissionais técnicos de nível médio nos Creas e dá outras providências
Resolução Nº 1.019 (08/12/2006)
Ementa: Dispõe sobre a composição dos plenários e a instituição de câmaras especializadas dos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Creas e dá outras providências
Resolução Nº 1.024 (21/08/2009)
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia,
Arquitetura, Agronomia, Geografia, Geologia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema Confea/Crea.
Resolução Nº 1.025 (30/10/2009)
Ementa: Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras
providências.
Resolução Nº 1.029 (17/12/2010)
Ementa: Estabelece normas para o registro de obras intelectuais no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - Confea.
Resolução Nº 1.034 (26/09/2011)
Ementa: Dispõe sobre o processo legislativo e os procedimentos para elaboração, aprovação e homologação de
atos administrativos normativos de competência do Sistema Confea/Crea.
Resolução Nº 1.039 (14/02/2012)
Ementa: Regulamenta a sucessividade de mandatos para funções eletivas do Sistema Confea/Crea e Mútua e dá
outras providências.
Resolução Nº 1.044 (25/03/2013)
Ementa: Altera o art. 79 da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, que dispõe sobre a Anotação de
Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.
Resolução Nº 1.045 (25/03/2013) Publicada no D.O.U, de 28 de março de 2013 – Seção 1, pág. 135
Ementa: Altera o art. 4º da Resolução nº 399, de 6 de outubro de 1995, que regulamenta a concessão da "Medalha
do Mérito" e a inscrição no "Livro do Mérito" do Sistema Confea/Crea.
Resolução Nº 1.046 (28/05/2013) Publicada no D.O.U, de 5 de junho de 2013 – Seção 1, pág. 132
Ementa: Revoga a Resolução nº 448, de 22 de setembro de 2000, que dispõe sobre o registro dos cursos
sequenciais de formação específica e de seus egressos no Crea.
Resolução Nº 1.047 (28/05/2013) Publicada no D.O.U, de 4 de junho de 2013 – Seção 1, pág. 98
Ementa: Altera a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro de 2004, que dispõe sobre os procedimentos para
instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades.
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Resolução Nº 1.048 (15/08/2013) Publicada no D.O.U, de 19 de agosto de 2013 – Seção 1, pág. 149 e 150
Ementa: Consolida as áreas de atuação, as atribuições e as atividades profissionais relacionadas nas leis, nos
decretos-lei e nos decretos que regulamentam as profissões de nível superior abrangidas pelo Sistema
Confea/Crea.
Resolução Nº 1.050, (13/12/2013) Publicada no D.O.U, de 19 de dezembro de 2013 – Seção 1, pág. 382
Ementa: Dispõe sobre a regularização de obras e serviços de Engenharia e Agronomia concluídos sem a
devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.
Resolução Nº 1.051 (23/12/2013) Publicada no D.O.U, de 26 de dezembro de 2013 – Seção 1, pág. 113
Ementa: Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 2005.
Resolução Nº 1.052 (11/03/2014) Publicada no D.O.U de 24 de março de 2014 – Seção 1, pág. 150
Ementa: Regulamenta a concessão de recursos para medidas que objetivem o aperfeiçoamento técnico/científico/de
inovação e cultural pelo Sistema Confea/Crea e dá outras providências.
Resolução Nº 1.053 (11/03/2014) Publicada no D.O.U, de 24 de março de 2014 – Seção 1, pág. 150 e 151
Ementa: Regulamenta a concessão de recursos para as entidades de classe que objetivem apoiar ações de
fiscalização e valorização profissional e dá outras providências.
Resolução Nº 1.054 (11/03/2014) Publicada no D.O.U, de 24 de março de 2014 – Seção 1, pág. 151
Ementa: Altera a Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, que institui o Programa de Desenvolvimento
Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu.
Resolução Nº 1.055 (27/03/2014) Publicada no D.O.U, de 14 de abril de 2014 – Seção 1, pág. 173
Ementa: Altera a Resolução nº 1.026, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre as rendas dos Conselhos
Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia, da Mútua de Assistência dos Profissionais, e dá outras
providências.
Resolução Nº 1.056 (30/07/2014) Publicada no D.O.U, de 8 de agosto de 2014 – Seção 1, pág. 90 e 91
Ementa: Aprova o regimento do Colégio de Entidades Nacionais do Confea.
Resolução Nº 1.057 (31/07/2014) Publicada no D.O.U, de 7 de agosto de 2014 – Seção 1, pág. 215
Ementa: Revoga a Resolução nº 262, de 28 de julho de 1979, a Resolução nº 278, de 27 de maio de 1983 e o art.
24 da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 e dá outras providências.
Resolução Nº 1.058 (26/09/2014) Publicada no D.O.U, de 29 de setembro de 2014 – Seção 1, pág. 181 e 182
Altera as Resoluções nº 479, de 2003; 524, 528, 529 e 530, de 2011 e revoga a Resolução nº 1049, de 2013.
Resolução Nº 1.059 (28/10/2014) Publicada no D.O.U, de 6 de novembro de 2014 – Seção 1, pág. 136
Ementa: Aprova os modelos de Carteira de Identidade Profissional, de Carteira de Identidade Provisória e de
Carteira de Identidade Temporária, e revoga os Anexos II e III da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003.
Resolução Nº 1.059 (28/10/2014) Publicada no D.O.U, de 6 de novembro de 2014 – Seção 1, pág. 136
Ementa: Aprova os modelos de Carteira de Identidade Profissional, de Carteira de Identidade Provisória e de
Carteira de Identidade Temporária, e revoga os Anexos II e III da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003.
ALTERADA pela Resolução 1.063, de 16 de março de 2015
Resolução Nº 1.062 (29/12/2014) Publicada no D.O.U, de 30 de dezembro de 2014 – Seção 1, pág. 252
Suspende a aplicabilidade da Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 2005, que dispõe sobre a regulamentação da
atribuição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais
inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.
Resolução Nº 1.063 (16/03/2015) Publicada no D.O.U, de 27 de março de 2015 – Seção 1, pág. 309
Ementa: Altera a Resolução nº 1.059, de 28 de outubro de 2014, que aprova os modelos de Carteira de Identidade
Profissional, de Carteira de Identidade Provisória e de Carteira de Identidade Temporária, e revoga os Anexos II e III
da Resolução nº 1.007, de 5 de dezembro de 2003.
Resolução Nº 1.064 (26/06/2015) Publicada no D.O.U, de 10 de julho de 2015 – Seção 1, pág. 290
Ementa: Revoga o § 1o do art. 11 do Anexo I da Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, que institui o
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua – Prodesu, e dá outras providências.

DECISÕES NORMATIVAS
Decisão Normativa Nº 0001 (10/04/1981)
Ementa: Dispõe sobre mão-de-obra contratada pelo proprietário.
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Decisão Normativa Nº 0005 (25/06/1982)
Ementa: Dispõe sobre registro nos CREAs de Auxiliares Técnicos equiparados a Técnicos de 2º Grau.
Decisão Normativa Nº 0006 (26/08/1982)
Ementa: Dispõe sobre Registro nos CREAs das Sociedades intituladas "Câmaras de Valores Imobiliários", "Bolsa de
Avaliação de Imóveis" ou assemelhados.
Decisão Normativa Nº 0008 (30/06/1983)
Ementa: Dispõe sobre apresentação de Responsável Técnico residente, por parte de pessoa jurídica requerente de
registro no CREA.
Decisão Normativa Nº 0012 (07/12/1983)
Ementa: Estabelece procedimentos a serem observados pelos Conselhos Regionais na análise de processos de
registro profissional de diplomados no estrangeiro.
Decisão Normativa Nº 0013 (07/04/1984)
Ementa: Dispõe sobre a correlação entre as matérias profissionalizantes dos currículos das seis áreas da
engenharia.
Decisão Normativa Nº 0020 (25/04/1986)
Ementa: Dispõe sobre os serviços de concretagem e sua Anotação de Responsabilidade Técnica - ART.
Decisão Normativa Nº 0021 (23/05/1986)
Ementa: Dispõe sobre a expedição de Guias de Cobrança de Anuidades a profissionais.
Decisão Normativa Nº 0029 (27/05/1988)
Ementa: Estabelece competência nas atividades referentes a Inspeção e Manutenção de Caldeiras e Projetos de
Casa de Caldeiras.
Decisão Normativa Nº 0030 (26/08/1988)
Ementa: Dispõe sobre anotação das atribuições profissionais decorrentes de curriculum cumprido antes da
Resolução 218/83.
Decisão Normativa Nº 0032 (14/12/1988)
Ementa: Estabelece atribuições em projetos, execução e manutenção de Central de Gás.
Decisão Normativa Nº 0036 (31/07/1991)
Ementa: Dispõe sobre a competência em atividades relativas a elevadores e escadas rolantes.
Decisão Normativa Nº 0039 (08/07/1992)
Ementa: Fixa critérios para a fiscalização de empresas concessionárias de veículos automotores, e dá outras
providências.
Decisão Normativa Nº 0040 (08/07/1992) Dispõe sobre a fiscalização das atividades ligadas à retífica de motores e
reparos e regulagem de bombas injetoras de combustível em motores diesel.
Decisão Normativa Nº 0041 (08/07/1992)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização das atividades de manutenção de veículos de transporte rodoviário coletivos.
Decisão Normativa Nº 0042 (08/07/1992)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização das atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de ar
e de frigorificação.
Decisão Normativa Nº 0043 (21/08/1992)
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro de empresas do ramo da indústria naval nos CREAs.
Decisão Normativa Nº 0045 (16/12/1992)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização dos serviços técnicos de geradores de vapor e vasos sob pressão.
Decisão Normativa Nº 0046 (16/12/1992)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização dos serviços técnicos em Gaseificadores e Biodigestores.
Decisão Normativa Nº 0047 (16/12/1992)
Ementa: Dispõe sobre as atividades de Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá
outras providências.
Quadro anexo ALTERADO pela Decisão Normativa 104, de 29 de outubro de 2014
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Decisão Normativa Nº 0050 (03/03/1993)
Ementa: Dispõe sobre o desempenho das atividades de Técnicos de 2º Grau em Meteorologia.
Decisão Normativa Nº 0052 (25/08/1994)
Ementa: "Dispõe sobre a obrigatoriedade de responsável técnico pelas instalações das empresas que exploram
parques de diversões."
Decisão Normativa Nº 0053 (09/11/1994)
Ementa: "Dispõe sobre a responsabilidade técnica nos serviços de operação de armazéns destinados ao
beneficiamento e à guarda de produtos agrícolas".
Decisão Normativa Nº 0055 (17/03/1995)
Ementa: "Fixa critérios para fiscalização de empresas fabricantes de carrocerias de ônibus, carrocerias de
caminhões, caçambas basculantes e fixas, coletoras de lixos, tanques, baús de caixas especiais, carretas e
reboques em geral, bem como empresas transformadoras de veículos e fabricantes de veículos fora de série e dá
outras providências."
Decisão Normativa Nº 0056 (05/05/1995)
Ementa: Dispõe sobre o Registro, Fiscalização e Anotação de Responsabilidade Técnica de Redes de Emissoras de
Televisão, Rádio AM e Rádio FM e dá outras providências.
Decisão Normativa Nº 0057 (06/10/1995)
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro das pessoas físicas e jurídicas que prestam serviços de
manutenção em subestações de energia elétrica, a anotação dos profissionais por eles responsáveis e dá outras
providências.
Decisão Normativa Nº 0059 (09/05/1997)
Ementa: Dispõe sobre o registro de pessoas jurídicas que atuam nas atividades de planejamento, pesquisa,
locação, perfuração, limpeza e manutenção de poços tubulares para captação de água subterrânea e dá outras
providências.
Decisão Normativa Nº 0061 (27/03/1998)
Ementa: Revoga a Decisão Normativa nº 031/88 que estabelece as competências dos Engenheiros Agrônomos e
Engenheiros Agrícolas, quanto às atividades de projeto e execução de barragens de terra, e dá outras providências.
Decisão Normativa Nº 0063 (05/03/1999)
Ementa: Dispõe sobre responsável técnico de pessoa jurídica que desenvolva atividades de planejamento e/ou
execução de obras na área de mecânica de rochas, seus serviços afins e correlatos.
Decisão Normativa Nº 0065 (27/11/1999)
Ementa: Dispõe sobre registro nos CREAs e fiscalização de empresas prestadoras das diferentes modalidades de
Serviços de Distribuição de Sinais de TV por Assinatura e dá outras providências
Decisão Normativa Nº 0066 (25/02/2000)
Ementa: Dispõe sobre o registro nos CREAs das empresas fabricantes de pólvora, explosivos, detonantes, munição
para caça e esporte, fósforos de segurança e artigos pirotécnicos.
Decisão Normativa Nº 0067 (16/06/2000)
Ementa: Dispõe sobre o registro e a anotação de responsabilidade técnica das empresas e dos profissionais
prestadores de serviços de desinsetização, desratização e similares.
Decisão Normativa Nº 0069 (23/03/2001)
Ementa: Dispõe sobre aplicação de penalidades aos profissionais por imperícia, imprudência e negligência e dá
outras providências.
Decisão Normativa Nº 0070 (26/10/2001)
Ementa: Dispõe sobre a fiscalização dos serviços técnicos referentes aos sistemas de proteção contra descargas
atmosféricas (pára–raios)
Não aplicada aos filiados da ABENC – Mandado de Segurança 2002.34.00.006739-4, Conforme Parecer Jurídico
166, de 2004, do Confea.
Decisão Normativa Nº 0071 (14/12/2001)
Ementa: Define os profissionais competentes para elaboração de projeto e utilização de explosivos para desmonte
de rochas e dá outras providências
Decisão Normativa Nº 0072 (13/12/2002)
Ementa: Dispõe sobre responsabilidade técnica de atividade em projeto, execução e manutenção de estrada rural.
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Decisão Normativa Nº 0074 (27/08/2004)
Ementa: Dispõe sobre a aplicação de dispositivos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, relativos a infrações.
Decisão Normativa Nº 0079 (28/04/2006)
Ementa: Revoga a Decisão Normativa nº 077, de 24 de agosto de 2005, que dispõe sobre as atribuições do
engenheiro florestal e engenheiro agrônomo no que se refere à Silvicultura
Decisão Normativa Nº 0081 (25/05/2007)
Ementa: Regulamenta a composição e o funcionamento do Conselho de Comunicação e Marketing
ALTERADA pela Decisão Normativa 102, de 24 de janeiro de 2014
Decisão Normativa Nº 0082 (26/09/2008)
Ementa: Disciplina os critérios para o cálculo de proporcionalidade dos profissionais quando da renovação do terço,
nos casos de profissionais com mais de um título e de profissionais representados por mais de uma Entidade de
Classe.
Decisão Normativa Nº 0083 (26/09/2008)
Ementa: Dispõe sobre procedimentos para a fiscalização do exercício e das atividades profissionais referentes a
monumentos, sítios de valor cultural e seu entorno ou ambiência.
Decisão Normativa Nº 0084 (23/08/2010)
Ementa: Disciplina a distribuição das representações das entidades de classe de profissionais nos Conselhos
Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Creas, em conformidade com a Resolução 1.019, de 8 de
dezembro de 2006.
Decisão Normativa Nº 0085 (31/01/2011)
Ementa: Aprova o manual de procedimentos operacionais para aplicação da Resolução nº 1.025, de 30 de outubro
de 2009, e dá outras providências.
Decisão Normativa Nº 0086 (30/03/2011)
Ementa: Aprova o manual de convênios do Sistema Confea/Crea.
Suprimido o inciso IV do item 3 do Capítulo I do Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea, pela Decisão
Normativa nº 96, de 2012 Manual de convênios alterado pela Decisão Normativa 098, de 25 de março de 2013.
REVOGADA pelas Resoluções 1.052 e 1.053, de 11 de março de 2014
Decisão Normativa Nº 0087 (30/03/2011) Ementa: Regulamenta a aplicação da Resolução nº 1.030, de 17 de
dezembro de 2010, e dá outras providências.
ALTERADA pelas Decisões Normativas 088, 089, 092, 097, 100 e 103
Decisão Normativa Nº 0088 (04/05/2011)
Ementa: Regulamenta os programas do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e
Mútua – Prodesu.
ALTERADO item 7 do Anexo I, pela Decisão Normativa 99, de 25 de março de 2013 ALTERADA a redação dos
itens 2 e 4 do Anexo I – Número IA, pela Decisão Normativa 101, de 13 de dezembro de 2013. Alterado o item 7 dos
Anexos II, IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XIII, XIV e XV pela Decisão Normativa 103, de 19 de março de 2014.
Decisão Normativa Nº 0089 (07/07/2011)
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 87, de 30 de março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0090 (05/09/2011)
Ementa: Revoga a Decisão Normativa nº 14, de 25 de julho de 1984, e dá outras providências.
Decisão Normativa Nº 0091 (27/04/2012)
Ementa: Regulamenta a aplicação das Resoluções nº 1.018, de 8 de agosto de 2006, e nº 1.019, de 8 de agosto de
2006.
Decisão Normativa Nº 0092 (27/04/2012)
Ementa: Suspende a vigência dos arts. 9º, 16 e 20, até o dia 30 de novembro de 2012 e substitui a Tabela II contida
no art. 12 e a Tabela IV contida no art. 19 da Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0093 (25/05/2012)
Ementa: Altera o art. 4º da Decisão Normativa nº 91, de 27 de abril de 2012.
Decisão Normativa Nº 0094 (31/07/2012)
Ementa: Aprova o Manual de Procedimentos para a Condução dos Processos de Ética Profissional.
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Decisão Normativa Nº 0095 (24/12/2012)
Ementa: Aprova as Diretrizes Nacionais da Fiscalização do exercício e da atividade profissional do Sistema
Confea/Crea.
Decisão Normativa Nº 0096 (24/08/2012)
Ementa: Suprime o inciso IV do item 3 do Capítulo I do Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea, aprovado
pela Decisão Normativa nº 86, de 2011.
Decisão Normativa Nº 0097 (20/12/2012)
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0098 (25/03/2013)
Ementa: Altera o Manual de Convênios do Sistema Confea/Crea, aprovado pela Decisão Normativa nº 86, de 30 de
março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0099 (25/03/2013) Publicada no D.O.U, de 28 de março de 2013 – Seção 1, pág. 136
Ementa: Altera o item 7 do Anexo I, da Decisão Normativa n.º 088, de 4 de maio de 2011.
Decisão Normativa Nº 0100 (28/05/2013) Publicada no D.O.U, de 4 de junho de 2013 – Seção 1, pág. 98
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0101 (13/12/2013) Publicada no D.O.U, de 19 de dezembro de 2013 – Seção 1, pág. 382
Ementa: Altera os itens 2 e 4 do Anexo I - Número IA da Decisão Normativa n.º 088, de 4 de maio de 2011.
Decisão Normativa Nº 0102 (24/01/2014) Publicada no D.O.U, de 29 de janeiro de 2013 – Seção 1, pág. 125
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 081, de 25 de maio de 2007.
Decisão Normativa Nº 0103 (19/03/2014)
Ementa: Altera as Decisões Normativas nº 087, de 30 de março de 2011, que Regulamenta a aplicação da
Resolução nº 1.030, de 17 de dezembro de 2010, e dá outras providências e nº 088, de 4 de maio de 2011, que
Regulamenta os programas do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Sistema Confea/Crea e Mútua –
Prodesu.
Decisão Normativa Nº 0104 (29/10/2014)
Ementa: Altera o Quadro Anexo da Decisão Normativa nº 47, de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as
atividades de Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras providências.
Decisão Normativa Nº 0105 (16/03/2015)
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 087, de 30 de março de 2011.
Decisão Normativa Nº 0106 (17/04/2015)
Ementa: Conceitua o termo “Projeto” e define suas tipificações.
Decisão Normativa Nº 0107 (29/05/2015)
Ementa: Altera a Decisão Normativa nº 47, de 16 de dezembro de 1992, que dispõe sobre as atividades de
Parcelamento do Solo Urbano, as competências para executá-las e dá outras providências.
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