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Foi aprovada, em 
25 de junho, durante a 806ª 
Sessão Plenária Ordinária do 
Crea-GO, nota técnica sobre 
a implantação do Livro de Or-
dem em Goiás e as atividades 
e serviços técnicos de registro 
obrigatório. O Livro de Ordem 
será disponibilizado eletroni-
camente a partir do dia 31 de 
julho de 2018 para todos os 
profissionais com registro regular no Regional.

O documento, que tem como princi-
pais objetivos coibir o acobertamento profis-
sional, resguardar os profissionais, além de 
ser um atestado do bom serviço prestado, 
poderá ser preenchido junto a todas as Ano-
tações de Responsabilidade Técnica (ARTs) 
de obras ou serviços iniciados a partir de 1º 
de janeiro deste ano, desde que ainda estejam 
em andamento na data da abertura do Livro e 
preenchimento dos relatos. 

Entretanto, a adoção do Livro de 
Ordem só será obrigatória a partir de 1º de 
agosto de 2018 para os profissionais que ini-
ciarem, nesta data, os serviços de produção 
de laudos sobre: sistema de proteção contra 
descarga elétrica; sistema de alarme contra 
incêndio; instalações elétricas de edificações; 
gerador de energia elétrica; sistema de ilumi-
nação de emergência; vasos sob pressão; e 
sistema de geração de vapor (caldeiras). 

O Livro também será obrigatório para 
os serviços de implantação e implementação 

de Programa de Condições de 
Meio Ambiente de Trabalho 
na Indústria da Construção 
(PCMAT); manutenção de ins-
talações elétricas; e produção 
de sementes e mudas. Em 
relação à execução e fiscali-
zação de obras, o registro em 
Livro de Ordem só será obri-
gatório para os serviços dos 
quais o profissional responsá-

vel desejar Certidão de Acervo Técnico (CAT).
A nota técnica aprovada em plenário 

ressalta que as Câmaras Especializadas do 
Crea-GO poderão aprovar a obrigatoriedade da 
adoção do Livro de Ordem para outras ativida-
des. Caso haja alguma modificação, os pro-
fissionais serão informados. Ainda de acordo 
com o documento, o Departamento Técnico 
do Conselho publicará, até o dia 31 de julho de 
2018, notas técnicas específicas, orientando 
como deve ser realizado o preenchimento do 
Livro de Ordem para cada obra/serviço cuja 
adoção do documento seja obrigatória.

A não adoção do Livro de Ordem nos 
casos obrigatórios será impeditivo para emis-
são de CAT, nos termos previstos na Resolução 
nº 1.094 do Confea, que trata da adoção do 
Livro de Ordem de obras e serviços das pro-
fissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

A nota técnica completa do Crea-GO, 
conforme aprovada em Sessão Plenária, pode 
ser acessada no site do Crea-GO, aba “Extras” 
e, em seguida, link “Notas técnicas”.

Livro de Ordem estará disponível 
a partir de 31 de julho

Crea-GO realiza 
palestra em três 

municípios do interior
O Crea-GO  promove  a palestra 

“Orientações para Preenchimento de ART e 
Livro de Ordem”, nas Inspetorias do Conselho 
em Itumbiara (2 de  agosto), Mineiros  (6 de 
agosto) e Catalão (16 de agosto). A progra-
mação será a mesma nos três municípios e 
a palestrante será a Eng. Eletric. e Seg. Trab. 
Kristinne Rodrigues da Silva, gestora do De-
partamento de Registro do Crea-GO.  

O evento tem como objetivo orientar 
quanto à necessidade do registro da Anota-
ção de Responsabilidade Técnica (ART), ofe-
recer instruções para o preenchimento do do-
cumento, esclarecer dúvidas sobre Certidão 
de Acervo Técnico (CAT) e Livro de Ordem. 

As palestras são destinadas aos pro-
fissionais do Sistema Confea/Crea e as inscri-
ções devem ser efetuadas no site do Crea-GO 
(www.creago.org.br),  no menu “Mais Ca-
pacitação” e, na sequência, em “Palestras e 
Eventos”. A taxa de inscrição é gratuita. Os 
certificados também serão disponibilizados e 
poderão ser acessados no portal “Mais Capa-
citação”, após login, clicando na aba “Certifi-
cados”. Mais informações podem ser obtidas 
pelos telefones (62) 3221-6282 // (62) 3221-
6269 // (62) 3221-6251, na Coordenadoria 
de Cerimonial, Cursos e Eventos do Crea-GO.  

As inspetorias estão localizadas nos 
seguintes endereços: em Itumbiara, na Rua 
Novo Horizonte n°804, Bairro Dom Bosco; em 
Mineiros, está situada na Rua Abade Thomas, 
Qd. 7-A, Lt. 02, Setor Jardim Goiás; e  em Ca-
talão, na Rua Araguaia n° 180, Qd. 01, Lt 04, 
Residencial Jardim Paulista – Setor Central. 

O Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) participará, como terceiro 
interessado, Amicus Curiae, da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 5.634, ajuizada pela 
Associação Brasileira de Designers de Interio-
res (ABD), questionando o “caput” do artigo 
3º  e seus 1º e 2º parágrafos da Lei Federal nº 
12.378/2010, que instituiu o Conselho de Ar-
quitetura e Urbanismo - CAU e a sua Resolução 
nº 51/2013. A decisão foi publicada no último 

Supremo Tribunal Federal defere 
pedido de Amicus Curiae do Confea

dia 13 pelo ministro relator do processo no Su-
premo Tribunal Federal, Marco Aurélio de Melo.

“Os profissionais do Sistema Confea/
Crea estão sendo impactados pela Lei e pela 
resolução do CAU, que estabelece como pri-
vativas dos arquitetos e urbanistas áreas de 
atuação como a arquitetura paisagística e o 
planejamento urbano e regional, algo incons-
titucional”, assevera o presidente do Confea, 
Eng. Civ. Joel Krüger.



Crea e Prefeitura de Buriti Alegre 
firmam parceria

O presidente do Crea-GO, Eng. Francis-
co Almeida, e o prefeito de Buriti Alegre, André 
de Souza Chaves, assinaram, na tarde do dia 
12 de julho, na sede do Crea-GO, acordo de 
cooperação técnica com foco na fiscalização de 
obras e serviços relativos ao Sistema Confea/
Crea no município, a partir do compartilhamen-
to de informações entre os acordantes. A parce-
ria firmada visa ainda à realização de ações que 
protejam a população e ofereçam qualidade de 
vida ao cidadão buriti-alegrense.

Pelo Crea-GO, além de Francisco Almei-
da, também participaram do encontro o líder da 
Área de Gestão de Convênios da Fiscalização, 
Eng. Contr. Autom. Roger Barcellos; os asses-
sores institucionais Eng. Civ. Victor Resende e 
Eng. Ftal. Daniel Demori; e o inspetor do Crea-
-GO em Rio Verde, Eng. Civ. José Ragi Chueiri 
Filho. Já pela Prefeitura de Buriti Alegre, também 
estiveram presentes a secretária de Meio Am-
biente, Eng. Amb. e Seg. Trab. Gabriela Gomes 
Lopes; e o procurador Vinícius Alves Mendonça.

Com a assinatura do acordo, a Prefeitu-

ra de Buriti Alegre deve solicitar Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ARTs) das obras/
serviços da área tecnológica iniciados no muni-
cípio; enquanto o Crea se torna responsável por 
auxiliar a prefeitura na fiscalização das obras e 
serviços públicos e privados da Engenharia e 
da Agronomia. Por meio do acordo, o Crea-GO 
também disponibiliza à prefeitura acesso aos 
programas “Casa Própria”, “Horta Caseira Sus-
tentável”, “Calçada Acessível” e outros.

Para o prefeito André Chaves, a parceria 
é positiva. “Acredito que é um avanço para o 

município. Buriti Alegre é mais um parceiro que 
vem para somar com o Crea-GO. A interação 
entre os órgãos é necessária e a quantidade de 
informações que o Crea nos mostrou na reu-
nião,  e que vai nos disponibilizar, certamente 
ajudará no dia a dia da prefeitura e também na 
vida da população da cidade”, declarou. 

O presidente Francisco Almeida, por 
sua vez, frisou que com os acordos assina-
dos com prefeituras, o objetivo do Crea-GO 
é auxiliar no desenvolvimento sustentável do 
municípios de todo o Estado. “Nós, enquanto 
representantes da Engenharia, temos compro-
misso com o desenvolvimento sustentável e 
queremos ajudar a promover o crescimento 
ordenado dos municípios goianos”, ressaltou. 
Ainda de acordo com o presidente, o acesso 
às informações que a prefeitura disponibiliza-
rá ao Crea tornarão a fiscalização do exercício 
profissional na região ainda mais eficaz e efi-
ciente. “Essa é uma contrapartida que o Crea 
espera, para que possa, também, proteger a 
sociedade local”, destacou.

 O prefeito de Buriti Alegre, André Chaves (E), e o 
presidente do Crea-GO, Francisco Almeida, assinam 

o acordo de cooperação técnica entre as partes

A Diretoria do Crea-GO, durante a 1ª 
Reunião Extraordinária de 2018, em 11 de julho, 
decidiu, por unanimidade, aprovar a indicação 
do nome do Eng. Eletric. José Chacon de As-
sis para receber a Menção Honrosa que será 
oferecida na 17ª edição do Prêmio Crea Goiás 
de Meio Ambiente. A honraria será entregue em 
memória do engenheiro, que morreu no dia 3 
de julho deste ano, em reconhecimento à exímia 
atuação de Chacon no Sistema Confea/Crea e 
na Área Ambiental. A Menção Honrosa será en-
tregue durante a solenidade marcada para o dia 
22 de novembro, em Goiânia. 

Currículo – José Chacon de Assis tinha 
assumido o mandato de conselheiro federal 
pelo Estado do Rio de Janeiro em 1º de janeiro 
de 2018. Foi diretor e conselheiro do Crea-RJ 
de 1994 a 1997 e elegeu-se presidente do Re-
gional fluminense em 1997, com mandato até 

Crea-GO homenageará José Chacon de 
Assis no 17º Prêmio de Meio Ambiente

1999, sendo reeleito com segundo mandato até 
2002. Também ocupou cargos de destaque em 
entidades como a Federação das Associações 
de Engenheiros e Arquitetos do Estado do Rio 
de Janeiro, do Clube de Engenharia do Rio de 
Janeiro, do Sindicato dos Engenheiros do Esta-

O presidente do Crea-GO, Francisco Almeida (E), 
e o Eng. Eletric. José Chacon de Assis durante 
lançamento do 17º Prêmio Crea Goiás de Meio 

Ambiente, em 21 de junho de 2018

do do Rio de Janeiro e outros.
Chacon atuava com questões sociais 

e ambientais há mais de 40 anos. Nos últimos 
anos, atuou como profissional liberal com 
perícias e avaliações, especialmente na área 
ambiental. Desenvolveu, entre outras, a cam-
panha pelo tratamento dos esgotos sanitários, 
a campanha “Amar o Mar”. Também partici-
pou da coordenação dos trabalhos sobre a Lei 
Orgânica de Niterói e da elaboração do Plano 
Diretor de Niterói e de São Gonçalo. O enge-
nheiro foi também coordenador nacional do 
Movimento da Cidadania pelas Águas e lutou 
contra o roubo de areia em Itaipuaçu. Ainda 
esteve à frente da campanha pela criação e 
implantação do Parque Estadual da Serra de 
Tiririca (Frente em Defesa da Serra da Tiririca) 
e pela criação e implantação do Parque Muni-
cipal da Serra Grande.

O Confea divulgou os editais de chama-
mento nº 1 e nº 2, que têm como objetivo sele-
cionar entidades de classe do Sistema Confea/
Crea, em regime de mútua cooperação, para a 
consecução de atividades ou de projetos de inte-
resse público ou recíproco. A previsão é de que 
os termos de fomento sejam assinados até de-
zembro de 2018 e que as entidades executem os 

Confea seleciona entidades de classe para
atividades ou projetos de interesse público

projetos até o fim do primeiro semestre de 2019.
O primeiro chamamento público preten-

de selecionar entidades de classe nacionais, 
precursoras e regionais, credenciadas no Co-
légio de Entidades Nacionais (CDEN) ou devi-
damente registradas no Sistema Confea/Crea, 
respectivamente, interessadas em celebrar ter-
mo de fomento que tenham por objeto a execu-

ção de projetos voltados à execução de debate 
técnico-científico. A segunda chamada pública 
também visa à seleção de entidades de clas-
se, porém para firmar termo de fomento voltado 
para execução de debate público.

Detalhes e todos os documentos dos 
chamamentos podem ser consultados no site 
do Confea, pelo endereço: www.confea.org.br.



Creas contam com apoio da Mútua para 
delegações que participarão da 75ª Soea

No rol de parcerias às atividades de di-
vulgação da Mútua com os Conselhos Regio-
nais de Engenharia e Agronomia (Creas) está 
o apoio anual aos Regionais, incluindo o Crea-
-GO, destinado ao custeio das delegações para 
a Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 
(Soea), o congresso anual do Sistema Confea/
Crea e Mútua.

Neste ano, com a chegada da 75ª edi-
ção do evento, que será realizada de 21 a 24 de 
agosto, em Maceió-AL, os Creas já estão em 
fase de formatação de suas atividades de divul-
gação da Mútua, como contrapartida ao apoio 
que viabiliza a ida de profissionais que integra-
rão as comitivas dos Conselhos Regionais.

Além de oportunizar a participação de 
profissionais no maior evento da Engenharia e 
da Agronomia do país e, consequentemente, 
colaborar nas discussões para a melhoria do 
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EXPEDIENTE:

Sistema, os convênios ampliam a divulgação da 
Caixa de Assistência, pois os Creas incluem a 
Instituição em suas ações de divulgação refe-
rentes ao evento e em outras iniciativas, como 
banners e impressos distribuídos nos estandes 
da ExpoSoea – feira tecnológica realizada si-

multaneamente à Semana Oficial – e no próprio 
Crea, tornando o convênio frutífero e positivo 
para ambas as partes.

A Mútua, que atua na oferta de bene-
fícios e na prestação assistencial, tem a Soea 
como uma das principais oportunidades para 
estar próxima dos profissionais, com estande 
onde é disponibilizado atendimento para a ins-
crição de novos sócios, prestação de informa-
ções sobre os benefícios, planos de saúde, Tec-
noPrev (previdência complementar), convênios 
de desconto, programas assistenciais – como 
o PIM –, e, ainda, possibilita que a Instituição 
receba o feedback de sua atuação, colha suges-
tões e apresente iniciativas institucionais, como 
suas premiações de incentivo à inovação e em-
preendedorismo: o Mútua Premia e o Prêmio 
Mútua-Anprotec. (Com informações da Gerência 
de Comunicação e Marketing da Mútua)

EDITAL DE 
CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea 
“b” do art. 71, combinado com o art. 72, 
da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 
1966, o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia – Crea-GO aplica a 
penalidade de “CENSURA PÚBLICA” a 
Eng. Alim. Priscylla Paulina Ferreira, por-
tadora da Carteira Profissional nº 20113/
D-GO, por infração ao disposto artigo 
8º, inciso IV e artigo 9º, inciso II, alíneas 
“a” e “d”, do Código de Ética Profissional 
adotado pela Resolução nº 1002, de 26 
de novembro de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 03 de julho de 2018

Eng. Agrônomo Francisco Antônio 
Silva de Almeida

Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
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EDITAL DE 
CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea 
“b” do art. 71, combinado com o art. 72, 
da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 
1966, o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia – Crea-GO aplica 
a penalidade de “CENSURA PÚBLI-
CA” ao Eng. Civ. Clésio Joaquim Pe-
reira, portador da Carteira Profissional 
nº 11.021/D-DF e visto no Crea-GO n° 
13.591/V, por infração ao disposto arti-
go 8º, incisos III, IV e V, artigo 9º, inciso 
II, alíneas “a” e “c”, e artigo 10, inciso 
I, alínea “a”, do Código de Ética Profis-
sional adotado pela Resolução nº 1002, 
de 26 de novembro de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 05 de julho de 2018

Eng. Agrônomo Francisco Antônio 
Silva de Almeida

Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
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EDITAL DE 
CENSURA PÚBLICA

Em conformidade com a alínea 
“b” do art. 71, combinado com o art. 72, 
da Lei nº 5194, de 24 de dezembro de 
1966, o Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia – Crea-GO aplica a 
penalidade de “CENSURA PÚBLICA” 
ao Eng. Civ. Fernando Félix dos San-
tos, portador da Carteira Profissional nº 
6.478/D-GO, por infração ao disposto 
no artigo 8º, inciso III, e artigo 9º, inciso 
II, alínea “a”, do Código de Ética Profis-
sional adotado pela Resolução nº 1002, 
de 26 de novembro de 2002 do Confea.

Goiânia-GO, 05 de julho de 2018

Eng. Agrônomo Francisco Antônio 
Silva de Almeida

Presidente do Crea-GO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DE GOIÁS - CREA-GO

Inspetorias fechadas para férias
O Crea-GO comunica que as inspe-

torias de Aparecida de Goiânia, Aragarças e 
Goiatuba estarão fechadas até o dia 27 de 
julho, retomando suas atividades no dia 30; 
enquanto a inspetoria de Cristalina permane-
ce fechada até o dia 30 de julho, reabrindo 
as portas no dia 31; e a inspetoria de Qui-
rinópolis volta a realizar atendimentos no dia 
6 de agosto. Nestas inspetorias, os colabo-
radores se encontram em período de férias.

Os profissionais 
que necessitarem de 
suporte nas cidades ci-
tadas, durante o período 
de férias dos assistentes 
administrativos lotados nos municípios, po-
dem utilizar o Atendimento Online do Crea-
-GO, por meio do site www.creago.org.br, 
procurar a inspetoria mais próxima ou ainda 
a sede do Conselho, em Goiânia.


