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TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 6190000134-6 
 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DE SANTA CATARINA-CREA, A ANOREG – ASSOCIAÇÃO 
DOS REGISTRADORES E NOTÁRIOS DE SANTA 
CATARINA E O COLÉGIO REGISTRAL IMOBILIÁRIO DE 
SANTA CATARINA. 

 
 
Celebram o presente TERMO o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 
AGRONOMIA DE SANTA CATARINA, entidade de fiscalização do exercício 
profissional, com sede na Rodovia Admar Gonzaga nº 2.125, Itacorubi, 
Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 82.511.643/0001-64, doravante 
denominado CREA/SC, neste ato representado pelo seu Presidente, Ari Geraldo 
Neumann, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, com endereço profissional na 
Rod. Admar Gonzaga, 2125, Florianópolis/SC; a ANOREG – ASSOCIAÇÃO DOS 
REGISTRADORES E NOTÁRIOS DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.047.146/0001-18, com sede na Rua Fúlvio 
Aducci, nº 1360 - Estreito, Florianópolis - SC, neste ato representado pelo seu Vice-
Presidente de Registro de Imóveis, Miguel Ângelo Zanini Ortale, brasileiro, casado, 
oficial de registro de imóveis, com endereço profissional na Rua Visconde de 
Taunay, nº 234 - Centro, São Bento do Sul/SC; e o COLÉGIO REGISTRAL 
IMOBILIÁRIO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no 
CNPJ sob o nº 19.171.437/0001-16, com sede na Rua Blumenau, 64 - Sl. 501 - 
América, Joinville - SC, neste ato representado por seu Diretor de Relações 
Institucionais, Renato Martins Silva, brasileiro, casado, oficial de registro de imóveis, 
com endereço profissional na Rua Adelmyr Pressanto, nº 261, Centro, Caçador/SC, 
bem como pelo seu Vice Presidente, Miguel Ângelo Zanini Ortale, supra qualificado; 
que se regerá pelas Leis Federais 5.194/66, 13.019/14, 13.204/15, 6.016/73, 
13.465/17 e demais dispositivos legais e regulamentares aplicáveis.  
  
 
Cláusula Primeira – Objeto 
 
1.1) O presente Termo de Cooperação tem por objeto a cooperação entre os 

partícipes no que se refere à divulgação, treinamento e aplicação das normas 
legais e regulamentares sobre: Georreferenciamento de Imóveis Rurais, 
Parcelamento do Solo, Cadastro Territorial Urbano e Rural, Atos, Metodologias 
e Técnicas para a Caracterização da Descrição dos Imóveis Urbanos e Rurais 
e Empreendimentos de Engenharia e Agronomia, Técnicas Aplicadas na 
Engenharia e Agronomia e Regulamentação do Exercício Profissional de 
Engenheiros e Agrônomos.     

 
1.2) Também constitui objeto deste Termo o estabelecimento de intercâmbio entre 

os partícipes visando uniformizar conhecimentos sobre a legislação registral e 
as normas técnicas aplicáveis aos procedimentos nessa área, bem como sobre 
a legislação profissional da engenharia e agronomia.  
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Cláusula Segunda – Modo de Execução 
 
2.1)  Este Termo será executado por meio de ações conjuntas de capacitação, 

treinamento, divulgação e aplicação das normas legais aos casos concretos 
invocados pelos partícipes, consoante a legislação pertinente, bem como 
palestras e orientação técnica e jurídica.  

 
2.2)  Os partícipes procederão à troca de informações por meio de seus órgãos 

internos ou pessoas especialmente designadas para a gestão deste termo. 
 
2.3)  Os partícipes poderão solicitar reciprocamente assessoria técnica e jurídica nas 

ações de fiscalização, registros imobiliários, averbações e outras, para 
elucidação de dúvidas e/ou questionamentos, sem prejuízo das respectivas 
atividades institucionais. 

 
 

Cláusula Terceira – Obrigações das Partes 
 

3.1)  Compete ao CREA/SC: 
 

3.1.1)  fornecer informações aos demais partícipes acerca de quais 
profissionais da engenharia e agronomia estão habilitados ao exercício 
profissional das atividades objeto deste termo; 

 
3.1.2)  Realizar palestras técnicas sobre temas ligados ao objeto deste termo, 

abertas aos demais partícipes e seus empregados, profissionais do 
Sistema Confea/Crea e pessoas que atuem na área registral.    

 
3.1.3)  Participar, sempre que solicitado, de reuniões promovidas pelos demais 

partícipes deste termo, que tenham por objetivo tratar de assuntos 
relativos ao seu objeto e esclarecer dúvidas surgidas de sua aplicação; 

 
3.2) Compete à ANOREG: 
 

3.2.1)  Solicitar às Serventias Registrais e Notariais que comuniquem ao 
CREA/SC por meio dos canais adequados quaisquer indícios de 
execução de atividades de engenharia e agronomia sem a participação 
efetiva e declarada de profissional devidamente habilitado, para 
conhecimento e providências cabíveis; 

 
3.2.2)  Solicitar às Serventias Registrais e Notariais que sempre exijam dos 

profissionais registrados no CREA/SC a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, por todos os trabalhos de engenharia 
e agronomia que sejam entregues aos cartórios registrais e de notas 
para a prática dos atos legais.  
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3.2.3)  Realizar palestras técnicas sobre temas ligados ao objeto deste termo, 

abertas aos demais partícipes e seus empregados, profissionais do 
Sistema Confea/Crea e pessoas que atuem na área registral.    

 
3.2.4)  Participar, sempre que solicitado, de reuniões promovidas pelos demais 

partícipes deste termo, que tenham por objetivo tratar de assuntos 
relativos ao seu objeto e esclarecer dúvidas surgidas de sua aplicação; 

 
3.2.5)  Estabelecer junto às Serventias Registrais e Notariais procedimentos 

especiais de atendimento à fiscalização do Crea/SC, de modo a não 
prejudicar os andamentos dos serviços regulares das serventias e 
permitir à fiscalização do Conselho acesso aos documentos que 
comprovem ou indiquem o exercício profissional da engenharia e da 
agronomia.   

 
3.3) Compete ao COLÉGIO REGISTRAL: 
 

3.3.1)  Solicitar às Serventias Registrais e Notariais que comuniquem ao 
CREA/SC por meio dos canais adequados quaisquer indícios de 
execução de atividades de engenharia e agronomia sem a participação 
efetiva e declarada de profissional devidamente habilitado, para 
conhecimento e providências cabíveis; 

 
3.3.2) Solicitar às Serventias Registrais e Notariais que sempre exijam dos 

profissionais registrados no CREA/SC a apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, por todos os trabalhos de engenharia 
e agronomia que sejam entregues aos cartórios registrais e de notas 
para a prática dos atos legais.  

 
3.3.3)  Realizar palestras técnicas sobre temas ligados ao objeto deste termo, 

abertas aos demais partícipes e seus empregados, profissionais do 
Sistema Confea/Crea e pessoas que atuem na área registral.    

 
3.3.4)  Participar, sempre que solicitado, de reuniões promovidas pelos demais 

partícipes deste termo, que tenham por objetivo tratar de assuntos 
relativos ao seu objeto e esclarecer dúvidas surgidas de sua aplicação; 

 
3.5.5)  Estabelecer junto às Serventias Registrais e Notariais procedimentos 

especiais de atendimento à fiscalização do Crea/SC, de modo a não 
prejudicar os andamentos dos serviços regulares das serventias e 
permitir à fiscalização do Conselho acesso aos documentos que 
comprovem ou indiquem o exercício profissional da engenharia e da 
agronomia.   
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Cláusula Quarta – Compromissos Recíprocos 

 
4.1)  Os partícipes responsabilizar-se-ão pelos seus custos internos, despesas e 

pela remuneração de seus respectivos servidores designados para as ações e 
atividades previstas neste termo, não havendo repasses unilaterais ou 
recíprocos de verbas entre as partes, a qualquer título ou a qualquer tempo. 

 
4.2)  Os partícipes promoverão a capacitação profissional necessária para o 

desempenho das ações previstas neste termo; 
 
 
Cláusula Quinta – Vigência e Alteração 
 
5.1)  O presente termo vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a partir da 

data de sua publicação, podendo ser renovado por sucessivos períodos, de 
acordo com o interesse das partes; 

 
5.2)  As alterações deste termo serão promovidas por intermédio de aditivos; 
 
5.3)  Na ocorrência de qualquer fato que demonstre, comprovadamente, o 

comprometimento do objeto do presente termo, as partes poderão, a qualquer 
tempo, denunciá-lo, mediante comunicação por escrito, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, ressalvado o cumprimento das obrigações 
assumidas, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial; 

 
5.4)  Constitui motivo para denúncia do presente termo o descumprimento de 

quaisquer de suas cláusulas ou condições estabelecidas nos planos de 
trabalho dos termos aditivos específicos que poderão ser firmados. 

 
 
Cláusula Sexta – Publicação 
 
O Crea/SC fará publicar o presente termo em veículo oficial da União, na forma de 
extrato, no prazo de até 20 (vinte) dias corridos subsequentes ao de sua assinatura, 
para que produza seus efeitos legais. 

 
 
Cláusula Sétima – Foro 
 
As dúvidas oriundas da execução deste termo serão dirimidas inicialmente pela via 
administrativa, e, caso necessário, por arbitragem, cujo órgão arbitral será escolhido 
de comum acordo pelos partícipes.  
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E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente termo em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, na presença das testemunhas identificadas, para que produza 
seus efeitos jurídicos. 

 
Florianópolis,  30 de agosto de 2019. 

 
 
 
 

Eng. Agr. ARI GERALDO NEUMANN 
Presidente do CREA/SC 

 
 
 
 

MIGUEL ANGELO ORTALE ZANINI 
Vice Presidente de Registro de Imóveis da ANOREG/SC e  

Vice Presidente do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina 
 
 
 
 

RENATO MARTINS SILVA 
Diretor de Relações Institucionais do  

Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina 
 
 
 

 
Testemunhas: 
 
 
 
_______________________________  ___________________________ 
Nome:       Nome: 
CPF:       CPF: 
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