
ATO Nº 17 
 
 

Disciplina procedimentos para 
Anotação de Responsabilidade 
Técnica referente a boletim e/ou 
laudos técnicos de análises 
destinados à agricultura e de 
alimentos. 

 
 O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul,. no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelas alíneas “f” e “k” do artigo 34 da Lei nº 5.194, de 24 de 
dezembro de 1.966; 
 
 Considerando que o artigo 7º, alínea “c”, da Lei 5.194/66, 
estabelece como atividades e atribuições profissionais do Engenheiro, do 
Arquiteto e do Engenheiro Agrônomo, os estudos, projetos, análises, 
avaliações, vistorias, perícias, pareceres e divulgação técnica; 
 
 Considerando que o artigo 13 da Lei 5.194 dispõe que 
qualquer trabalho de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia, inclusive 
laudos, quer público, quer particular, somente terão valor jurídico e poderão 
ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes quando seus 
autores forem profissionais habilitados; 
 
 Considerando que, nos termos do artigo 1º da Lei 6.496, de 
07 de dezembro de 1977, é obrigatória a Anotação de Responsabilidade 
Técnica nos Conselhos Regionais, de todo contrato escrito ou verbal, para 
prestação de quaisquer serviços profissionais; 
 
 Considerando que a Resolução 302, de 23 de novembro de 
1984, do CONFEA em seu artigo 3º, item XII, dispõe que será obrigatório o 
registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, a cada emissão de laudo 
de análise de solo, fertilizante, bromatológico e outros pertinentes as 
atividades básicas dos profissionais vinculados a Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia. 
 
 Considerando a necessidade de se disciplinar os 
procedimentos para Anotação de Responsabilidade Técnica, referente a 



boletim e/ou laudos técnicos de análises destinados a agricultura e de 
alimentos; 
 

 R E S O L V E: 
 
 
 Art. 1º Cada boletim e/ou laudo técnico, emitido por 
laboratório técnico especializado, público ou particular, deverá ser 
registrado sob forma de uma Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 
 Parágrafo Único - Em cada boletim e/ou laudo técnico 
deverá constar o número da Anotação de Responsabilidade (ART), objeto do 
serviço prestado. 
 
 Art. 2º Incluem-se no presente Ato, todo laudo técnico de 
análises bromatológicos, de solos, de sementes, de fertilizantes, de corretivos 
e de agrotóxicos. 
 
 Art. 3º A taxa para o registro da Anotação de 
Responsabilidade Técnica, a que se refere o presente Ato, será cobrada como 
taxa especial, de acordo com o valor estabelecido em Resolução específica do 
CONFEA. 
 
 Art. 4º Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
 Campo Grande, 19 de agosto de 1987. 
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