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 CREA-SC – CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
DELIBERAÇÃO NORMATIVA CEEE-SC 01/2018 

   
 

Dispõe sobre procedimentos para a operacionalização do 
Acordo Judicial homologado entre o CREA-SC e a ABEE-SC 
no que diz respeito à concessão de atribuições aos 
profissionais de engenharia no estado de SC.  
 
 

A Câmara Especializada de Engenharia Elétrica do CREA-SC, no uso das suas atribuições previstas nas 
alíneas “e” e “f” do Artigo 46 da Lei nº 5.194/66 e, 

Considerando o disposto nos artigos 1°, 6º, 7º e 8º da Lei 5.194/66, que regula o exercício das 
profissões de Engenheiro e Engenheiro-Agrônomo; 

Considerando o estabelecido na sentença judicial proferida pela 1ª Vara Federal de Rio do Sul – SC, 
nos autos nº 2008.72.13.001046-1 e mantida por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; 

Considerando a Acordo Judicial homologado pelo CREA-SC e ABEE-SC, que estabelece como 
competência única e exclusiva da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica a análise INDIVIDUAL 
de qualquer requerimento de profissionais das áreas de engenharia que solicitem atribuições ou 
extensões de atribuições na área da engenharia elétrica; 

Considerando o disposto nos artigos 8º e 9º da Resolução 218 do Confea, de 29 de junho de 1973, que 
regulamenta as atribuições profissionais na modalidade de Engenharia Elétrica; 

Considerando o disposto na Lei nº 6.496, de 7 de dez 1977, que institui a Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART na prestação de serviços de Engenharia, de Arquitetura e Agronomia;  

Considerando o disposto na Resolução nº 1.025 do Confea, de 31 de dezembro de 2009, que dispõe 
sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; 

Considerando o disposto na decisão PL nº 1.349 do Confea, de 20 de julho de 2017, que “Arquiva a 
proposta de decisão normativa que dispõe sobre as atividades referentes à instalação elétrica especial 
de proteção contra descargas atmosféricas – PDA, por não atender os requisitos legais e jurídicos, e dá 
outras providências”. 

Considerando o previsto na Norma Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho – Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade, que estabelece os requisitos e condições mínimas objetivando 
a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações elétricas e serviços 
com eletricidade, principalmente inciso 10.8.1; 

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR-5410 Instalações Elétricas de baixa 
tensão, que estabelece as condições para garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento 
adequado da instalação e a conservação dos bens;  

Considerando o estabelecido nas Normas Técnicas da ABNT - NBR-5419, que fixa as condições 
exigíveis ao projeto, instalação e manutenção de Proteção contra Descargas Atmosféricas (PDA) de 
estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais e agrícolas, administrativos ou 
residenciais, e às estruturas especiais previstas na mesma norma;  
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Considerando a necessidade de fixar procedimentos visando à uniformidade de ação quando da 
concessão, revisão ou extensão de atribuições solicitadas por profissionais de engenharia; 

Considerando a necessária atualização das faixas de enquadramento de atribuições profissionais em 
função da atualização dos currículos dos cursos de engenharia; 

Considerando a constante atualização e evolução da tecnologia nas diversas áreas da engenharia, 
principalmente no âmbito das atividades nas áreas elétrica, eletrônica e telecomunicações; 

Considerando que é cada vez mais frequente a utilização de frequências diferentes de 60 Hz e de 
circuitos em corrente contínua, inclusive nas instalações elétricas residenciais em baixa tensão, com a 
adoção de equipamentos eletrônicos e usinas de microgeração fotovoltaica que podem causar 
interferências eletromagnéticas em sistemas de comunicação, por exemplo, 

 

DECIDE 

 

Art. 1º Estabelecer procedimentos para revisão e extensão de atribuição de atividades, 
competências e campos de atuação profissionais na área elétrica no âmbito das profissões de 
engenharia para profissionais registrados no CREA-SC; 

Art. 2º Para efeito da atribuição de atividades, de competências e de campos de atuação 
profissionais para os diplomados no âmbito das profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Creas, consideram-se os níveis de formação profissional, a saber: 

I – superior de graduação tecnológica; 

II – superior de graduação plena ou bacharelado; 

III – pós-graduação lato sensu (especialização); e, 

IV – pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado). 

§ 1º Os cursos regulares de formação profissional nos níveis discriminados nos incisos deste 
artigo deverão ser registrados e cadastrados nos Creas para efeito de atribuições, atividades, 
competências e campos de atuação profissionais. 

Art. 3º A revisão e/ou extensão de atribuição para os profissionais de engenharia que 
pretendam atuar na área de instalações elétricas e de telecomunicações deverão ser realizadas 
por meio de análise do currículo escolar e seu respectivo conteúdo programático. 

 § 1º As atividades relacionadas na Tabela I poderão ser concedidas a todos os profissionais de 
engenharia registrados no CREA-SC, independente da modalidade, mediante requerimento 
individual à CEEE do CREA-SC, com códigos específicos dentro do grupo B5. 
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Tabela I 
Código Serviço técnico Atividades Unidades 

B5000 Aterramento elétrico de betoneira Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Pontos 
 

B5001 Aterramento elétrico de guincho de 
coluna Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Pontos 

B5002 Aterramento elétrico de serra circular Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Pontos  

B5003 Disjuntor termomagnético para canteiro 
de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Pontos 

B5004 Dispositivo de proteção 
diferencial/residual para canteiro de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Unidade 

B5005 Ponto de iluminação em canteiro de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Unidade 

B5006 Ponto de interruptores de luz em canteiro 
de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Unidade 

B5007 Ponto de tomada de corrente em canteiro 
de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Unidade 

B5008 Instalação elétrica provisória em baixa 
tensão para canteiro de obras Instalação Inspeção Fiscalização Levantamento Volt Quilowatt  

B5009 Pontos elétricos para instalações 
residenciais em baixa tensão Locação Inspeção Fiscalização Levantamento Unidade Volt Quilowatt 

B5010 
Instalação elétrica residencial/comercial 
em baixa tensão, monofásica, medição 
única. 

Projeto Execução Laudo Outros Unidade Volt Quilowatt m² 

Art. 4º A análise para concessão de atribuições ou extensão de atribuições relativas à elaboração 
de projetos, execução, inspeção, vistoria, laudo e emissão de parecer técnico em instalações 
elétricas de baixa tensão, bem como ao sistema de proteção contra descargas atmosférica 
(SPDA), em conformidade com a norma ABNT NBR 5419 – Partes I, II, III e IV e legislação vigente, 
serão avaliadas pela CEEE do CREA-SC, adotando os critérios técnicos e de segurança que estas 
atividades requerem, considerando a possibilidade de ocorrência de situações catastróficas em 
caso de aplicação inadequada. 

Art. 5º A presente deliberação entra em vigor após sua aprovação pela Câmara Especializada de 
Engenharia Elétrica do CREA-SC. 

Deliberação aprovada em reunião extraordinária nº 567 da CEEE-SC em 20 de novembro de 
2018. 

 

Eng. Elet. Djonny Weinzierl 

Coordenador da CEEE-SC 
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