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Sessão 
: √  Ordinária Nº: 399 

: O  Extraordinária Nº:  

Decisão Plenária : PL/MS n. 465/2016 

Referência : 
Proposta de Conselheiro por escrito 

Interessado : 
CREA-MS 

 

EEMENTA: Dispõe sobre alteração Ato Normativo n. 05 de 

27/10/2006 do CREA-MS – Registro de ART - Múltipla 

Mensal para serviços de curta duração, rotineiros ou de 

emergência. 

 

DECISÃO 
 

O Plenário do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso 

do Sul, CREA-MS, após apreciação da proposta apresentada pelo ex-Cons. Julio Guido Signoretti - – 

Proposição: Atualização do Ato Normativo n. 5 de 27/10/2006, que “Dispõe sobre a Alteração Ato Normativo 

n. 05 de 27/10/2006 do CREA-MS – Múltipla Mensal; considerando as manifestações das Câmaras 

Especializadas, DECIDIU, por unanimidade, aprovar as sugestões das Câmaras Especializadas de Agronomia 

(CEA), Engenharia Civil, Agrimensura e Segurança do Trabalho (CEECAST) e da Engenharia Elétrica e 

Mecânica (CEEEM), com o seguinte teor: CEA: sugere incluir: Art. 2º - incisos: IX – boletins de análise de 

solo, bromatológica, análises de tecidos vegetais e sementes, análises de fertilizantes, de corretivos, de rochas, 

de água, de agrotóxicos, classificação de grãos e fibras; X - fiscalização de aplicação de crédito agropecuário; 

XI – relatório de pulverização aérea; XII – emissão de receituário agronômico; XIII – certificado fitossanitário 

de origem; XX – avaliação ou vistoria de sinistro agrícola; XXI – análise ou avaliação de crédito agropecuário; 

XXII – podas e remoção de árvores; XIII - controle de pragas urbanas e de grãos armazenados; XIV - coleta 

de amostras de solo, XV - emissão de certificados de classificação de produtos de origem vegetal; XVI - 

aplicação de grama; XVII – programas destinados à pequena produção rural, devendo o relatório mensal ser 

feito de acordo com o modelo em anexo. CEECAST: sugere incluir: Art. 2º - v-  testes de estanqueidade e 

testes hidrostáticos; inciso VI - No caso de avaliações cuja contratante sejam quaisquer instituições, quando 

da solicitação de baixa da ART, deverá ser anexada a planilha dos serviços executados, bem como cópia do 

contrato firmado com as instituições; VIII – fabricação e fornecimento de concreto usinado; – projeto, 

execução, conservação, conserto, demolição, instalação, manutenção, montagem, reparação ou reforma em 

edificações, tais como: instalações elétricas de baixa tensão, hidráulica, sanitária, águas pluviais, cobertura, 

revestimentos de pisos, paredes e tetos, esquadrias, pinturas e afins correlatos. CEEEM: sugere incluir: Art. 

1° Os serviços de curta duração, rotineiros ou de emergência, executados nas áreas de Engenharia, Agronomia, 

Geografia, Geologia e Meteorologia poderão ser registrados na forma deste Ato Normativo. Inciso IV – 

atividades de projetos, pareces técnicos e laudos técnicos, instalação, montagem, conservação e manutenção 

dos equipamentos, materiais e das instalações de diversos fins, compreendidas por máquinas e aparelhos 

elétricos, eletrônicos, mecânicos, inspeção elétrica predial, veicular, a seguir: b). sistema de som, iluminação 

ambiental de palco, decorativa, sistemas de energia fotovoltaicos, entradas e fornecimento de energia elétrica 

em baixa e alta tensão quando necessária; d). antena coletiva, parabólica, alta freqüência em micro-ondas, para 

conexão de internet em rede corporativa, ou com provedor comercial ou empresa de telefonia, seus 

equipamentos elétricos, eletrônicos intrínsecos; i). cabine de força, com sua entrada de energia em alta tensão, 

chaves, protetores, quadros de distribuição de baixa tensão, grade de isolação e contenção, serviços em 

transformadores e automação; k). piscinas e equipamentos elétricos, eletrônicos, mecânicos, de iluminação 

decorativa e de ambiente; s). TV a cabo em redes, com antena coletiva, parabólica, de uso privado ou 

comercial, seus equipamentos elétricos, eletrônicos intrínsecos e os respectivos cabeamentos; u). aparelhos 

para finalidades diversificadas, eletrônicos, elétricos e mecânicos, utilizados em clinicas de serviços das áreas 

médica, fisioterapia, odontologia, estética, reabilitação, academia, petshop, oficinas automotivas, oficinas de 

inspeção veicular, etc. Decidiu ainda pelo encaminhamento ao DJU -Departamento Jurídico deste Conselho 

para a devida instrução jurídica, em conformidade ao disposto no art. 53 da Resolução n. 1.034/2011 do 

Confea, para posterior envio ao Conselho Federal da presente proposta de anteprojeto de ato normativo, 
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revogando-se desta forma o Ato Normativo n. 05, que “Dispõe sobre o registro de ART - Múltipla Mensal 

para serviços de curta duração, rotineiros ou de emergência”. Presidiu a sessão o Senhor Presidente 

Engenheiro Agrônomo DIRSON ARTUR FREITAG. Votaram favoravelmente os Senhores (as) 

Conselheiros (as) ANTONIO DACAL JUNIOR, ARTHUR CHINZARIAN, BRUNO ANDRADE 

TOMASINI, CELSO MARLEI DOS SANTOS, EDUARDO XAVIER NASCIMENTO, GETÚLIO NEVES 

DA COSTA DIAS, JÂNIO FAGUNDES BORGES, JOSÉ ANTONIO MAIOR BONO, JOSÉ CARLOS 

RIBAS, JORGE WILSON CORTEZ, JULIANA DE MENDONÇA CASADEI, JUAREZ CASSER DA 

CUNHA CLEMENTE, JORGE TADEU MASTELA E ALMEIDA, LINCOLN DE ANDRADE PIZZATTO, 

LUIZ RENATO PEIXOTO CAVALHEIRO, LEONARDO LIMBERGER, MARCOS ANTÔNIO 

CAMACHO DA SILVA, MARIA DA GLÓRIA VIEIRA LORENZZETTI, MATEUS LUIZ SECRETTI, 

MARCELO AUGUSTO DE SOUZA BEXIGA, RICARDO RIVELINO ALVES, SINVAL VICENZI, 

SIDENEI AMBRÓSIO TAMBOSI, VALTER ALMEIDA DA SILVA, VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO 

e WILLIAN DE ARAÚJO ROSA. *.*.**.*.****.*.**.*.****.*.**.*.****.*.**.*.****.*.**.*.**** 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Campo Grande, 14 de setembro de 2016 

 

 

ENG. AGR. DIRSON ARTUR FREITAG 
PRESIDENTE 


