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1 - ABERTURA: Verificação de "quórum" e Justificativas de ausências de Conselheiros. 
 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
a) Assuntos de interesse geral 
  

b.1)   Interessado: DFI/Crea-MS – Protocolo: 2021/010339-0 
 Assunto: Solicitação de Instruções para o Departamento de Fiscalização. (Manual de Fiscalização) 
 
b.2) Interessado: DFI/Crea-MS – Protocolo: 2021/010336-6 
 Assunto: Solicitação de Instruções para o Departamento de Fiscalização. (Plano de Fiscalização – 

Atividades) 
 
b.3) Interessado: DFI/Crea-MS – Protocolo: 2021/112136-8 - CI n. 005/2021 - DFI 
 Assunto: Encaminhamos anexo material elaborado pelo DFI, destinado à distribuição nos 

Condomínios onde realizamos fiscalização, para análise e sugestões de possíveis melhorias pelas 
Câmaras, para posterior elaboração de cartilhas para utilização. 

 
b.4) Assuntos levantados junto aos Agentes Fiscais para reunião com a CEEEM: 
 
- ART's de instalação de equipamentos hospitalares na pandemia (respiradores e outros) devemos cobrar 
ou não o registro da ART? Como saber se instalaram ou não? 
 
- Instalação de placas solares, após serem instaladas, temos que cobrar a ART de instalação (Engenheiro 
Eletricista?), e a instalação dos suportes das placas (Engenheiro Mecânico?), a empresa na qual executou 
os serviços pode registrar uma única ART ou solicita separadamente? Até quanto tempo após as placas 
solares instaladas pode ser cobrada ART? 
 
- Fomos orientados para que o PMOC fosse feito por profissionais graduados na Engenharia Mecânica ou 
Engenharia Industrial. Entretanto, a Resolução nº 101 do CFT, sobre as atribuições dos Técnicos Industriais 
com habilitação em Mecânica trata dessa forma: XX - Elaborar e executar planos de manutenção, operação 
e controle (PMOC) em sistemas de ar condicionado de acordo com a Resolução nº 068 de 24 de maio de 
2019 do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Como agiremos nesses casos? 
 
- Como proceder a fiscalização de sistemas boiler? 
 
- A CEEEM poderia solicitar a administração do Crea-MS para formalizar junto a SINPETRO convênio para 
parceria de fiscalização dos postos de combustíveis? 
 
- A CEEEM poderia solicitar a administração do Crea-MS para formalizar junto ao CRM convênio para 
parceria de fiscalização das unidades médico/hospitalares? 
 
- A CEEEM poderia solicitar a administração do Crea-MS para formalizar junto a vigilância sanitária 
estadual (VISA) convenio para parceria de fiscalização de todas as unidades médicos/hospitalares? 
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- A CEEEM poderia solicitar a administração do Crea-MS para formalizar junto ao CREF convenio para 
parceria de fiscalização das academias? 
 
- A CEEEM poderia solicitar a administração do Crea-MS para formalizar junto ao MPT/DRT convenio para 
parceria de fiscalização de todas as caldeiras/vasos de pressão do MS? 
 
- Podemos autuar empresas prestadoras de serviços de TI em suas diversas modalidades mesmo que o 
Confea ainda não tenha homologado as atribuições dos profissionais de TI? 
 
- Para a execução do serviço de consultoria nas usinas de álcool e açúcar é necessário estarem presentes 
no local ou apenas os dados repassados dão subsídio ao trabalho? 
 
- Empresas que prestam serviço de consultoria devem ser cobradas pelo visto ou apenas a ART do 
profissional da empresa com o visto no MS é necessária? 
 
- Orientações e se for o caso treinamento para fiscalização das NR's 12 (Plano de Rigging) e 18 (Andaimes). 
 

 
 
3 - ENCERRAMENTO 
 
 
 
 

 


