
 

 
NOTA TÉCNICA 

 
 

Curitiba, 05 de junho de 2017 
 

Ref.: Consulta Pública referente ao Anteprojeto de Resolução nº 002/2017, 
que discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro 
agrimensor e cartógrafo e insere o respectivo título na Tabela de Títulos 
Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do exercício 
profissional. 

 
A ABEC-PR, por meio da colaboração de sua diretoria e de seus associados, 

realizada através da 11ª Assembleia Geral Extraordinária, em 11/05/2017, vem por meio 
deste apresentar as seguintes considerações ao Anteprojeto de Resolução nº 002/2017: 

 
- Considerando o disposto no Art. 7º, da LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE 

DEZEMBRO DE 1966, que regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 
Engenheiro Agrônomo e dá outras providências; 

- Considerando o disposto nos Art. 1º, Art. 4º e Art. 6º, da RESOLUÇÃO Nº 218, 
DE 29 JUNHO 1973, que discrimina atividades das diferentes modalidades profissionais 
da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

- Considerando o disposto no Art. 5º, da RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 19 DE ABRIL 
DE 2016, que regulamenta a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de 
atuação profissionais aos profissionais registrados no Sistema CONFEA/CREA para efeito 
de fiscalização do exercício profissional no âmbito da Engenharia e da Agronomia; 

- Considerando o disposto na DECISÃO NORMATIVA Nº 106, DE 17 DE ABRIL 
DE 2015, que conceitua o termo “Projeto” e define suas tipificações, que rege em seu Art. 
1° “Conceituar o termo “Projeto” como a somatória do conjunto de todos os elementos 
conceituais, técnicos, executivos e operacionais abrangidos pelas áreas de atuação, pelas 
atividades e pelas atribuições dos profissionais da Engenharia e da Agronomia, nos 
termos das leis, dos decretos-lei e dos decretos que regulamentam tais profissões...” e 
ainda em seu Art. 2º “Para efeito desta decisão normativa, considera-se o termo genérico 
“Projeto” como: I – o Projeto Básico, abordado pela Resolução n° 361, de 1991, e pela 
Orientação Técnica IBRAOP/OT - IBR 001/2006, que consiste nos principais conteúdos e 
elementos técnicos correntes aplicáveis às obras e serviços, sem restringir as constantes 
evoluções e impactos da ciência, da tecnologia, da inovação, do empreendedorismo e do 
conhecimento e desenvolvimento do empreendimento social e humano...”; 



 

- Considerando o disposto na DECISÃO NORMATIVA Nº 47, DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 1992, que dispõe sobre as atividades de Parcelamento do Solo Urbano, 
as competências para executá-las e dá outras providências, principalmente em seu 
quadro anexo, que apresenta os profissionais habilitados para desenvolver as atividades 
listadas; 

- Considerando que o profissional Engenheiro Agrimensor e Cartógrafo é resultante 
da junção das competências de duas formações (Eng. Cartógrafo e Eng. Agrimensor) já 
existentes e regulamentadas na atual legislação; 

- Considerando ainda que a redação do Art. 2º, apresentada no Anteprojeto de 
Resolução nº 002/2017, não abrange todas as atribuições e competências que podem 
ser exercidas pelos profissionais com formação em engenharia cartográfica e de 
agrimensura, de acordo com suas grades curriculares, além do que, a utilização do termo 
“locação” torna-se indevida neste caso; 

 
Sugere-se então a alteração da redação do Art. 2º, apresentada no 

Anteprojeto de Resolução nº 002/2017, para: 
 
“Art. 2º: Compete ao engenheiro agrimensor e cartógrafo o desempenho das 

atividades 1 a 18 do Art. 5º, parágrafo 1º, da RESOLUÇÃO N° 1.073, DE 19 DE ABRIL 
DE 2016, referente a: projetos e execução de levantamentos topográficos, batimétricos, 
geodésicos, aerofotogramétricos, loteamentos, desmembramentos, remembramento, 
retificação de áreas, obras de terra, contenções, levantamentos hidrográficos, traçado 
viário urbano, estradas, sistemas de saneamento, irrigação e drenagem, pavimentação, 
mapeamento e elaboração de cartas geográficas, topográficas, cadastrais e temáticas, 
elaborar projetos para regularização fundiária; seus serviços e produtos afins e 
correlatos.” 
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