
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

 

 

Deliberação CLP-MS n. 010/2018 

 

 

 Comissão Especial  

 Comissão Permanente de Legislação Profissional 

 Órgão de Suporte ________________________ 

 Órgão Consultivo ________________________ 

T
ip

o
 d

e
 

d
o

c
u

m
e
n

to
  Processo n. _____________ 

 Protocolo n. _____________ 
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Assunto : 
005-P – OF n. 0370 de 02/03/2018 – Protocolizado no Crea-MS sob o nº: 1.470.027 

em 07/03/2018 – Ref.: Reiteração ao OF. n. 4299 de 06/12/2017 – CONFEA 
– Protocolizado no Crea-MS sob o nº: 1.468.901 em 13/12/2017 – Ref.: 
Encaminha para conhecimento e providências, cópia do Parecer nº: 59/2017-
SIS/GCI da Gerência de Conhecimento Institucional-GCI do Confea, em 
resposta ao OF. nº: 131/2017-DAT de 17 de Julho de 2017, protocolado no 
Confea sob o nº: CF-3341/2017, que trata da homologação do Ato Normativo 
que dispõe sobre o registro de ART-Múltipla Mensal para serviços de curta 
duração, rotineiros ou de emergência. (Transferida da Reunião anterior). 

 

Interessado : 
 

Câmaras Especializadas(CEA, CEECAST e CEEEM) e Plenário. 
 
 

 A Comissão de Legislação Profissional-CLP do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia do Estado do Mato Grosso do Sul–CREA-MS, reunida em Campo 

Grande-MS no dia 4/4/2018, na Sede deste Conselho, após apreciar e analisar  os termos dos 

Ofícios em epígrafe, que trata da homologação pelo Confea, do Ato Normativo que dispõe 

sobre o registro de ART-Múltipla Mensal para serviços de curta duração, rotineiros ou de 

emergência, DELIBEROU pela manutenção do ATO NORMATIVO nº: 5 de 27 de outubro de 2006 

do Crea-MS, por entender que é inviável o cumprimento da diligência exarada no Parecer nº: 

59/2017-SIS/GCI da Gerência de Conhecimento Institucional-GCI do Confea, uma vez que, as 

exigências excluem sumariamente as atividades de instalação, montagem, conservação e 

manutenção dos equipamentos ou instalações de: a) pára-raios; j) poço tubular com 

profundidade superior a cinqüenta metros; p) balanças industriais e q) elevadores e escadas 

rolantes, contidas no próprio Ato Normativo nº: 5 do Crea-MS que já fora homologado pelo 

Confea, além de outras diversas atividades que foram acrescentadas na referida proposta de 

alteração do citado Ato, podendo causar prejuízos para os Profissionais do Estado de MS, que 

já utilizam-se dos benefícios do referido Ato. Coordenou a Reunião, o Conselheiro do CREA-MS 

Engenheiro Agrônomo LUIS RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO. Votaram favoravelmente os 

Conselheiros Regionais do CREA-MS, Tecnólogo em Telecomunicações e Engenheiro Eletricista 

JULIO GUIDO SIGNORETTI e o Engenheiro Civil GERSON DA COSTA MELO. 
 

Campo Grande-MS, 4 de abril de 2018. 
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