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Saiba como foi a SOEA - Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia
Com aproximadamente três mil 

profissionais da engenharia e agronomia, 
vindos de vários estados do país, a 75ª SOEA, 
realizada de 21 a 24 de agosto no Centro de 
Convenções Ruth Cardoso, em Maceió, 
ofertou ao público presente, minicursos, 
palestras e seminários, ministrados por 
palestrantes de todo o Brasil, que abordaram 
assuntos da atualidade da engenharia, 
exibindo um rico panorama brasileiro, 
envolvendo a questão tecnológica e 
econômica. Nos estandes dos 27 Creas, foram 
expostos folders de serviços dos Conselhos 
Regionais, vídeos ins�tucionais e comidas 
�picas dos estados e brindes. O encontro 
ainda prestou homenagens a grandes 
profissionais que fazem parte do Sistema.

Acesse o site da ASSEARA.
     O site da ASSEARA está disponível na 
i n t e r n e t  n o  e n d e r e ç o :  w w w. 
asseara.wix.com/home ou www. 
asseara.org.br ou ainda você pode 
posicionar o seu leitor de código QR na 
figura ao lado.

     Acesse para conhecer os bene�cios e as vantagens em 
ser associado. Conheça também os cursos que 
disponibilizamos em parceria com outras en�dades.

ASSEARA = Plano de saúde e 
odontológico?

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas asConsulte todas as
condições na sede dacondições na sede da

ASSEARA ou através doASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.telefone 35 3291 1915.

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 367,91 (quarto cole�vo)

PLANO ODONTOLÓGICO:
- por apenas: R$25,00 (individual)

Consulte todas as
condições na sede da

ASSEARA ou através do
telefone 35 3291 1915.

Como acontece todos os anos, a SOEA foi finalizada com a leitura do documento final do evento: a Carta de Maceió, 
assinada pelo colegiado das en�dades nacionais que integram o Sistema Confea/Crea. Leia a carta na integra no link: 
h�p://www.soea.org.br/wp-content/uploads/2017/05/CartadeMaceioo_75soea.pdf

http://www.soea.org.br/wp-content/uploads/2017/05/CartadeMaceioo_75soea.pdf
http://www.soea.org.br/wp-content/uploads/2017/05/CartadeMaceioo_75soea.pdf
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Saída dos Técnicos Industriais do Sistema será no dia 20 de setembro
No dia 20 de setembro de 2018, os técnicos industriais de nível médio deixam o Sistema Confea/Crea. A par�r desta data, 

eles serão regidos pelo Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), criado em março pela Lei 13.639, cons�tuído 
oficialmente em 22 de junho de 2018 quando da realização de eleição e posse de sua diretoria. Os técnicos industriais de nível 
médio são aqueles do grupo das engenharias – mecânica e metalurgia, química, elétrica, civil, agrimensura e geologia e minas. 
Os técnicos em segurança do trabalho pertencem ao grupo especial e con�nuam a fazer parte do Sistema Confea/Crea (Confira 
as outras exceções). Veja a relação completa no site do CFT.

Registro e acervo
Com base no prazo de 90 dias previsto na Lei, a par�r da cons�tuição do CFT, no dia 20 de setembro, se ex�ngue o vínculo 

jurídico dos técnicos industriais como determinado pelo Confea em nota técnica. Deste modo, estes profissionais estarão 
vinculados exclusivamente ao novo conselho. Seguindo a determinação do Confea, após esta data não haverá mais atuação dos 
Creas no que se refere aos técnicos industriais. Os registros desses profissionais serão migrados para o CFT, bem como  o acervo 
técnico, processos e outros dados cadastrais. No caso de empresas que tenham como responsável técnico (RT) um profissional 
de nível médio, caso queiram manter suas a�vidades técnicas regulares junto ao Sistema Confea/Crea, devem apresentar RT de 
nível superior ou dar baixa eu seu registro. Para saber sobre os novos procedimentos, acesse o site do Conselho Federal dos 
Técnicos Industriais

Repasses
O Crea-MG depositou, no dia 11 de setembro, numa conta poupança criada para esse fim, R$ 1.937.278,13,  para o 

Conselho Federal dos Técnicos Industriais, referente ao período de janeiro a julho de 2018. No dia 20 deste mês, o valor será 
transferido para a conta indicada pelo CFT. Numa segunda etapa, será feito o repasse do valor referente ao período de agosto ao 
dia 20 de setembro. Para o próximo ano, o Crea-MG calcula que a redução de receita provenientes de Anuidades e A.R.Ts 
referente à saída dos Técnicos Industriais e Agrícolas será de R$ 10.245.000,00. 

Técnicos agrícolas
Ainda sem data prevista, os técnicos agrícolas de nível médio, que são do grupo da Agronomia também deixarão o Sistema 

Confea/Crea. Enquanto isto não ocorrer, estes profissionais permanecerão vinculados ao Sistema Confea/Crea. Ins�tuído pela 
mesma Lei, o Conselho dos Técnicos Agrícolas ainda está em processo de eleição para diretoria para então instalar seu Conselho 
Federal.  Inicialmente, o Projeto de Lei propunha a criação de um Conselho formado pelos técnicos de nível médio industriais e 
agrícolas. No entanto, o projeto aprovado na Câmara dos Deputados foi alterado no Senado Federal, sendo criados dois 
conselhos, um para os técnicos industriais e outro para os agrícolas. 

Quais os técnicos de nível médio permanecem no Sistema Confea/Crea
· Os técnicos de nível médio que compões o Grupo Agronomia até que seja cons�tuído o Conselho dos Técnicos Agrícolas;
· Os técnicos de nível médio que pertencem ao Grupo Especial – técnicos em segurança do trabalho;
· Os técnicos de nível médio em segurança do trabalho que possuem mais de uma �tulação e nível técnico*; 
· Técnicos de nível médio que também possuem �tulo de nível superior*;
· Técnicos de nível médio com �tulo na área industrial e agrícola, simultaneamente*;
*estas exceções podem ser revista pelo Crea, caso o profissional manifeste expressamente, por escrito, o interesse de que 

seu acervo profissional como técnico industrial seja enviado ao CFT.
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Você sabia que existe desde 28 de maio de 2013 a Resolução nº 1.047 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia, que alterou a Resolução nº 1.008, de 09 de dezembro que 2004, do mesmo conselho, que dispõe sobre os 

procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação de penalidades no âmbito do 

sistema CONFEA/CREA, ou seja, para todos os serviços de Engenharia e Agronomia.

O texto an�go previa que: compete à fiscalização, caso fosse constatada ocorrência de infração, determinar a no�ficação 

da pessoa �sica e jurídica fiscalizada para prestar informações julgadas necessárias ou adotar providências para regularizar a 

situação. O no�ficado deveria atender às exigências estabelecidas no prazo de dez dias, contados da data do recebimento da 

no�ficação. A resolução previa ainda que a regularização da situação no prazo estabelecido eximia o no�ficado das cominações 

legais. Porém, o procedimento anterior beneficiava o infrator, que �nha uma grande oportunidade de regularizar a situação, o 

que, desfavorecia a regularidade inicial e desejável nas obras e serviços da engenharia e agronomia, pois muitos fiscalizados 

�nham uma conduta reiterada e inadequada de só regularizar a situação após a no�ficação prévia, quando na verdade a 

regularidade deveria ter sido efe�vada desde o início dos trabalhos.

Em resumo a Resolução nº 1.047/13 do CONFEA, ex�ngue a no�ficação de infração, portanto, sempre que constatada a 

irregularidade pela fiscalização, a mesma fará a autuação direta conforme a capitulação per�nente, porém, o autuado ainda 

con�nua com todos os direitos de ampla defesa e contraditório preservados.

Assim, é muito importante, que os profissionais não deixem de registrar as devidas Anotações de Responsabilidade 

Técnicas - ART, logo no início da obra ou serviço, que coloquem as placas de iden�ficação e orientem seus clientes da 

necessidade de providenciar toda a documentação necessária (como por exemplo todos os projetos complementares em caso 

de obras) e que os mantenha no local do serviço para o fácil acesso da fiscalização, evitando assim, a autuação dos profissionais 

e/ou de seus clientes. É válido lembrar ainda que, este ponto vale para os profissionais de outros conselhos que possuem 

“sombreamento de atribuições com profissionais do Sistema CONFEA/CREA” para que seus respec�vos clientes também não 

sofram atuações desnecessárias.

Para os contratantes desses serviços, e aos empresários que possuam ou pretendem cons�tuir empresas com serviços de 

Engenharia e/ou Agronomia, procurem regularizar sua situação no máximo até o início das a�vidades, e sempre que houver 

fiscalização em suas obras/serviços/empresas, entrem imediatamente em contato com o respec�vo fiscal, para orientações e 

resolução da possível pendência.

Conheça na integra as resoluções citadas em:
h�p://norma�vos.confea.org.br/downloads/1047-13.pdf
h�p://norma�vos.confea.org.br/downloads/1008-04.pdf

Para orientações e esclarecimentos referentes a essa ou qualquer outra questão a Associação estará à disposição.

Entenda o que foi revogado e alterado com a RESOLUÇÃO nº 
1.047/13 do CONFEA.

ANUNCIE:
- engenheiros, arquitetos, agrônomos ou parceiros: DIVULGUEM SEUS SERVIÇOS;

- materiais de construção, lojas de insumo agrícola e afins: DIVULGUEM SUA EMPRESA.

ESTE INFORMATIVO TEM PLENO ALCANCE NO SEU PÚBLICO ALVO!

ANUNCIE por R$250,00

Associado paga somente 60%

Espaço Pág. 3 (196 x 50mm)
ANUNCIE por R$300,00

Associado paga somente 60%

Espaço Pág. 2 (95 x 125mm)

ATENÇÃO:
Não descarte
na via pública.

http://normativos.confea.org.br/downloads/1047-13.pdf
http://normativos.confea.org.br/downloads/1008-04.pdf
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A Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC), 

fundada em 06 de março de 1979, com representação em 

todos os estados brasileiros, sendo uma en�dade civil sem 

fins lucra�vos, voltada para o aperfeiçoamento técnico, 

cien�fico e cultural dos Engenheiros Civis, estando 

permanentemente focada ao desenvolvimento nacional, com 

ênfase para o bem estar da população, vem neste ano realizar 

o 24° Congresso Brasileiro de Engenheiros Civis – CBENC , que 

ocorrerá na cidade de Belo Horizonte/MG nos dias 09 a 11 de 

outubro de 2018.

O CBENC, segundo o engenheiro civil Romário Aurélio 

Pereira da Silva, presidente da ABENC-MG, é considerado o 

maior Congresso de Engenheiros Civis do país, cuja 

programação aborda questões técnicas como modais de 

transportes, restauro, ensaios laboratoriais, técnicas 

modernas e inovadoras voltados para a construção civil, 

normas de desempenho entre outros, contando para isso 

com a presença de renomados profissionais, pesquisadores e 

estudiosos da área tecnológica brasileira. Conforme explica o 

presidente da ABENC, engenheiro civil Francisco José Teixeira 

Coelho Ladaga, "Este é um evento técnico que já é 

considerado tradicional na área e a expecta�va é de que 

cresça a cada ano a par�cipação dos engenheiros civis de todo 

o país. O principal obje�vo é evidenciar a importância do 

trabalho do engenheiro civil no desenvolvimento do País e, 

além disso, a par�cipação de profissionais das diferentes 

regiões demonstra – cada vez mais – a unicidade dessa 

profissão no âmbito nacional”, diz o presidente.

Além do congresso destaca-se a reunião dos 

presidentes estaduais da ABENC, onde serão apresentadas 

questões regionais que fornecem um panorama da 

engenharia civil no Brasil. A expecta�va da organização é de 

que par�cipem do congresso aproximadamente 900 

profissionais durante os três dias de programação, que 

contempla temas nas áreas de formação e atuação do 

engenheiro civil.

Esse ano o tema escolhido é: “ENGENHARIA CIVIL EM 

MOVIMENTO”

INSCREVA-SE em  e venha www.24cbenc.com.br

par�cipar do maior evento de Engenharia Civil do Brasil!

24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHEIROS CIVIS - O maior 
evento de Engenharia Civil no Brasil!

ENTRE EM CONTATO CONOSCO
ATRAVÉS DO WHATSAPP:

+55 35

9 9735 1257

http://www.24cbenc.com.br
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