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Presidente do Confea alinha questões estratégicas do Sistema com 
as Câmaras Especializadas do CREA-MG.

Os presidentes do Confea, Joel Krüger, e do Crea-MG, 

Lucio Borges, reuniram-se com as Câmaras Especializadas, no 

final do mês de abril. Joel veio a Belo Horizonte para uma 

agenda de trabalho no Regional mineiro e esteve com os 

conselheiros para ouvir demandas e esclarecer diversas 

dúvidas sobre resoluções do Conselho Federal e alinhar 

procedimentos.
Para o presidente Lucio, o encontro reforça a 

disponibilidade do Confea em ouvir e buscar soluções para as 

demandas dos conselheiros do Crea-MG. “A presença do Joel 

é muito importante para todos nós. O Confea e o Crea-MG 

tem dialogado permanentemente sobre diversos temas. 

Nossas ações estão integradas e alinhadas para fortalecer 

nosso Sistema e nossas profissões”, enfa�zou.

Na foto acima, a reunião ocorrida na Câmara Especializada de Engenharia Civil (CEEC), da esquerda para a direita, a 

Assessora Técnica Juliana Cassia Boncompagni, o Coordenador Adjunto da CEEC e Coordenador da Comissão Permanente de 

Renovação do Terço (CPRT) Eduardo Luiz Souza Ribeiro (Alfenas/MG) e Coordenador da CEEC Edilson Luiz Mota da Silva (Pouso 

Alegre/MG), na sequência os presidentes Joel Krüger e Lucio Borges, fechando a mesa o Chefe de Gabinete do Crea-MG Eng. Civil 

Marcos Venícius Gervásio. Par�ciparam ainda outros 32 conselheiros, alguns convidados e o ex-presidente do Confea e do Crea-

MG o Eng. Civil Marco Túlio de Melo.
Na CEEC, foram discu�dos assuntos como docência em cursos de engenharia; processos é�cos disciplinares; Resolução 

1047/2013, que dispõe sobre os procedimentos para instauração, instrução e julgamento dos processos de infração e aplicação 

de penalidades; Resolução 58/2019 do Conselho Federal dos Técnicos (CFT), que define as prerroga�vas e atribuições dos 

Técnicos Industriais com habilitação em edificações; salário mínimo profissional; ensino à distância nos cursos de engenharia e 

sombreamento das a�vidades entre as modalidades civil e elétrica.

Na sequência, os presidentes Lucio e Joel conversaram com os conselheiros das Câmaras de Engenharia de Agrimensura 

(CAGR), de Agronomia (CEAG), de Química (CEEQ), de Geologia e Minas (CEGM), de Mecânica Metalúrgica (CEMM) e de 

Segurança do Trabalho (CEEST). Os principais pontos abordados foram a Resolução 1073/2016, que regulamenta a atribuição de 

�tulos, a�vidades, competências e campos de atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema Confea/Crea; 

outorga do uso de água; atribuições; é�ca; ações de fiscalização na mineração e valorização profissional.

Para a coordenadora da Câmara de Agronomia e do Fórum dos Coordenadores, Camila Barbosa, a vinda do Joel ao Crea-

MG “é bem vista em função da aproximação e possibilidade de manifestação dos anseios das Câmaras e profissionais que elas 

agregam”, enfa�zou.

Já na Câmara Especializada de Engenharia Elétrica (CEEE), os conselheiros conversaram com Joel sobre ART Nacional, 

estreitamento das relações do Confea junto ao MEC e às agências reguladoras; editais de concurso e licitações e eleições via 

internet.

Após responder aos conselheiros, Joel Krüger destacou que o Confea trabalha para integrar os Creas e se aproximar mais 

dos conselheiros dos Regionais. “Esta é uma reunião de trabalho. Nossa intenção é estar mais próximo da base do Sistema. 

Buscamos, em parceria com o Colégio de Presidentes, fazer uma revisão dos nossos norma�vos e ajustar o que precisa ser 

melhorado, como nosso sistema de informá�ca. Como o Sistema Confea/Crea é an�go e cada Regional construiu seu próprio 

modelo, temos muita dificuldade para a implantação de uma ART Nacional, de visto eletrônico e outros documentos. É nessa 

linha de harmonização que estamos trabalhando”, explicou.
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Associado ASSEARA conta com plano de saúde e odontológico!

PLANO DE SAÚDE FAMILIARPLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 399,09- Adesão total: R$ 399,09

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00- por apenas: R$25,00

PLANO DE SAÚDE FAMILIAR
- Adesão total: R$ 399,09

PLANO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL:
- por apenas: R$25,00

A parceria entre SERPRAM e ASSEARA oferece um 

plano elaborado especialmente para os associados e seus 

respec�vos dependentes, um bene�cio importante para 

garan�r sua qualidade de vida.

SERPRAM EMPRESA ADESÃO TOTAL PLUS
Coberturas: Ambulatorial/Hospitalar/Obstetrícia

Formato: Copar�cipação de 30% em consultas, exames, 

procedimentos médicos ambulatoriais e hospitalares.

Acomodação: Quarto Cole�vo/Apartamento

Dependentes: Cônjuge ou companheiro (a); Filhos(a) 

solteiros até 18 anos; Filhos(a) solteiros acadêmicos até 24 

anos; e Filhos(a) solteiros inválidos sem limite de idade.

SERPRAM ODONTO ADESÃO ABSOLUT

Titulares: Associados com comprovação de vínculo 

junto à ASSEARA e

Cobertura: procedimentos odontológicos (saúde bucal).

Alfenas, Alterosa, Areado, A�baia, Bragança Paulista, 

Cachoeira de Minas, Camanducaia, Cambuí, Campo do 

Meio, Campos Gerais, Conceição dos Ouros, Conceição do 

Rio Verde, Elói Mendes, Es�va, Extrema, Itapeva, Machado, 

Monte Belo, Ouro Fino, Paraguaçu, Serrania, Paraisópolis, 

Poço Fundo, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, Três 

Corações, Três Pontas e Varginha. Em breve mais municípios 

serão inclusos na abrangência. Urgência e Emergência 

Nacional.

Os critérios para aceitação dos beneficiários ao Plano 

de Saúde também seguem o que determina a legislação 

vigente:

ABRANGÊNCIA:

Consulte todas as condições naConsulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou atravéssede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.do telefone 35 3291 1915.

Consulte todas as condições na
sede da ASSEARA ou através

do telefone 35 3291 1915.
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Formado em engenharia aeronáu�ca, pelo Ins�tuto Tecnológico de Aeronáu�ca (ITA), mestre em engenharia de sistemas e piloto de testes de 
aviões, o astronauta Marcos Pontes deu uma diretriz clara ao assumir o cargo de ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

1- até 200,00 - R$1,67                                2- de 200,01 até 300,00 - R$3,39                        3- de 300,01 até 500,00 - R$5,05

Os custos da ART Múl�pla variam de acordo com a faixa de valor de cada contrato (R$).

O Crea-MG disponibilizou, no úl�mo dia 25 de abril de 2019, a ART Múl�pla, que é a anotação de obra ou serviço de ro�na 

que relaciona as a�vidades contratadas ou desenvolvidas no mês. A implantação contemplou as seguintes obras ou serviços de 

ro�na: artefatos de concreto e cimento pré-fabricados; coleta /transporte de resíduos; controle de pragas e vetores; crédito 

rural; dosagem e mistura de concreto; ensaio �sico/químico para controle tecnológico; inspeção veicular; 

instalação/manutenção antenas; instalação/manutenção cercas elétricas; laudo/avaliação de imóveis; manutenção de bomba 

de abastecimento de combus�vel; manutenção de elevadores; receituário agronômico; teste /recarga ex�ntores.

Faixa - Valor de Contrato (R$) - Custo

7- de 3000,01 até 4000,00 - R$27,35       8- Acima volta para tabela normal

Outras a�vidades ainda serão contempladas de acordo com a Decisão Norma�va nº 113, de 31 de outubro de 2018 do 

Confea, que aprova a relação unificada de a�vidades e de obras e serviços de ro�na, nos termos do art. 36 da Resolução nº 1.025, 

de 30 de outubro de 2009.

4- de 500,01 até 1000,00 - R$8,46            5- de 1000,01 até 2000,00 - R$13,60                 6- de 2000,01 até 3000,00 - R$20,39
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Projetos de prevenção e combate a incêndio e a importância do 
AVCB empresarial.

O PSCIP (Processo de  segurança e combate a incêndio e pânico)  se trata de um 
projeto e documentos requeridos pelo Corpo de Bombeiros Militar,  no processo de 
regularização de um imóvel, onde  deve ser desenvolvido de acordo com as Normas 
per�nentes de Segurança Contra Incêndio, logo toda edificação estando  com as medidas 
de segurança sa�sfatórias e vistoriadas é  liberado a emissão do  AVCB.

O modelo a seguir é o mais atual emi�do pelo Corpo de Bombeiros do Estado de 
Minas Gerais.

O Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB),  como a própria definição do 
texto, é o comprovante que o estabelecimento passou por uma vistoria e foi liberado pelo 
Corpo técnico dos Corpo de Bombeiros, onde foram constatados de que de acordo com o 
projeto elaborado por um profissional habilitado e capacitado para esse �po de trabalho, 
as medidas instaladas estão em conformidade. A importância do AVCB, vai muito além de 
ter o “documento”, é uma segurança para as pessoas que trabalham e atuam nesses 
ambientes.

O prazo de validade deste “Laudo” irá depender do �po de empreendimento.  Por exemplo,  de 3 anos para uma 
determinada classificação e 5 anos para outra, mas podendo variar,  dependendo do estado, ou também de �po de finalidade, 
ou até mesmo ter validade indeterminada, isto é, só revalidado com visita “in loco” do profissional ao término de sua  validade, 
afim de verificar as conformidades e  porém se houver alguma  modificação ou reforma, o PSCIP deverá ser atualizado. Para a 
elaboração do PSCIP são os profissionais da área de engenharia ou arquitetura, legalmente habilitados, registrados no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), que tenham conhecimento da 
área e que sejam credenciados no Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Há algumas divergências de Estados, pois muitos 
Estados, só aceitam para a elaboração de projetos de combate a incêndio, profissionais licenciados em Engenharia de Segurança 
do trabalho, credenciados ao Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme a mesma instrução é notório salientar quanto ao grau de risco da edificação, área de risco, onde serão 
definidos o �po de PSCIP, considerando-se as seguintes caracterís�cas empresas / estabelecimentos: a) Ocupação e uso; b) 
Altura da edificação; c) Área total (área construída e área u�lizável); d) População (público) fixa ou flutuante; e) carga incêndio 
específica; f) presença de riscos especiais.

Segue a seguir um desenho esquemá�co encontrado no site do corpo de bombeiros, para as instalações de ex�ntores. 
Um erro muito comum, é a obrigatoriedade de se pintar abaixo dos ex�ntores, que muitos locais fazem sem precisar, pois, 
somente as garagens, locais de fabricação, e locais de movimentação de mercadorias de grande varejo. Assim, é notório a 
importância das empresas estarem cientes e se prevenirem, estando seguras e em conformidade com o Corpo de bombeiros.

Para resumir, em Minas Gerais o PSCIP é obrigatório para as seguintes situações de acordo com a Instrução técnica 01:  a) 
Regularização de edificação e ou área de risco construída ou a construir; b)  Ampliação de área construída; c)  Mudança da 
ocupação ou uso; d) Modificação das medidas de segurança contra incêndio e pânico; e) Modificação de PSCIP aprovado; f) 
Realização de evento temporário; g) Abertura de empresa, quando necessário.

A modernização do sistema u�lizado pelo Corpo de Bombeiros, facilitou bastante a inserção, na emissão de documentos, 
dúvidas, com muito mais   agilidade no desenvolvimento dos projetos de combate a incêndio, uma vez que o profissional tem o 
cadastro, ele pode protocolar via “internet” pelo sistema INFOSCIP, onde todos os documentos são inseridos nesse sistema. 
Assim, quanto a facilidade, por exemplo, uma tramitação de projetos  onde  uma cidade não tenha uma unidade do Corpo de 
bombeiros, assim no caso, o profissional que es�vesse desenvolvendo esse  processo de segurança, teria no caso que se 
deslocar até o batalhão mais próximo, muitas vezes distante da sua cidade de origem, assim com o sistema digital, não é preciso, 
pois é feito tudo no sistema do Corpo de Bombeiros “on line” para os profissionais cadastrados. Um dos itens mais importantes 
que as empresas atentam dentro das medidas de segurança da edificação, são as saídas de emergência e sinalização, como 
também a quan�dade de ex�ntores, onde com um PSCIP correto e bem elaborado, a garan�a desses itens adequados tem 
menor probabilidade de   chances de acontecer algum desastre maior ou prejuízo, porém não são só esses itens, no contexto 
geral, são um conjunto de instruções que cada �po de estabelecimento tem que se adequar conforme sua classificação perante 
ao Corpo de Bombeiros.

Professor Titular UNIFEG

Prof. Wagner de Lima Gonçalves
Eng. Civil, Produção e Segurança do Trabalho

Mestre em Engenharia de Projetos e Fabricação - UNIFEI
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