
'CONFEA
{.,u,,"~~o'~~rfk ,~~.."",.~

~~I'I~'I~'~l~~~~f:) ~
24/09/20"15 17:67

SERVI<;O PUBLICO FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE ENGEN HARIA E AGRONOMIA - CONFEA

CONSELHOS REGIONAIS DE ENGEN HARIA E AGRONOMIA - CREAS /

'/\ Slk'00 L--- - 6F-E1Z
f--\ (;, £ E: tV 11'\

Ref.: Processo CF-1944/2015. . o. ~~~ { r
Assunto: Responde a consulta da GE Healthcare do Brasil Co 0 SeGv~~ para

Equipamentos Medico Hospitalares Ltda., confirma e ~~essidade de
responsavel tecnico e da outras providencias.

Senhor (a) Presidente,

Encaminhamos a Vossa Senhoria, para conhecimento, copia da Oecisao PL-
1794/2015 deste Federal, aprovada na Sessao Plena ria Ordinaria 1.422, realizada no
perfodo de 26 a 28 de agosto de 2015, na sede do Confea em Brasilia-OF.
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Saldaem:
Por..

SEPNQuadra 508, Bloco A - Edificio Confea - CEP70740-541 - Brasilia - OF
Telefone: + 5561 2105-3700 - 61 2105-3711

E-mail: super.is@confea.org.bri plenario@confea.org.br Site: www.confea.org.br
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SERVIC;O PUBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - CONFEA

Ref. SESSAO:
DECISAO N°:
PROTOCOLO:

INTERESSADO:

Sessao Plenaria Ordinaria 1.422
PL-1794/2015
CF-1944/2015
GE Healthcare do Brasil Comercio e Servi~os para
Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda.

EMENTA: Responde a consulta da GE Healthcare do Brasil Comercio e
Servit;os para Equipamentos Medico Hospitalares Ltda.,
confirmando a necessidade de responsavel tecnico e da outras
providencias.

DECISAO

o Plenarlo do Confea, reunldo em Brasilia no periodo de 26 a 28 de agosto de
2015, apreciando a Deliberat;ao nO 1.268/2015-CEEP, e considerando que se trata de consulta formulada pela
GE Healthcare do Brasil Comercio e Servi~os para Equipamentos Medico Hospitalares Ltda., CNPJ 00 029
372/0001-40, estabeleclda na Avenlda Magalhaes de Castro nO 4.800, 120 andar, Conjunto 121, Torre 3,
Cidade Jardim, Bairro Jardim Panorama, em Sao Paulo-SP; considerando que a GE Healthcare do Brasil
Comercio e Servi~os para Equipamentos Medico Hospitalares Ltda. soliclta que 0 Conselho Federal de
Engenharia e Agronomia confirme se ha obrigatoriedade de a empresa manter responsavel tecnico substituto,
uma vez que ela ja possulria responsavel tecnico, e, prosseguindo na consulta, questiona se deveria ser
exclusivamente, engenheiro 0 mencionado responsavel tecnico substituto; considerando que nao ha nos
normativos do Sistema Confea/Crea a expressao responsavel tecnico substituto utilizada pela GE Healthcare do
Brasil Comercio e Servi~os para Equlpamentos Medico Hospitalares Ltda., e que essa circunstancia impoe que
haja malor detalhamento da resposta a ser encaminhada a consulente de tal forma que nao se induza a
interessada a fazer interpretac;oes equlvocadas; considerando que apesar de a consulente nao ter 0 dever de
fazer uso de termlnologia espedflca do Sistema Confea/Crea, nao pode 0 referido Sistema abdicar de sua
condic;ao de orgao maximo de normatizac;ao, homologando termo empregado de modo inadequado;
considerando que no ambito do Sistema Confea/Crea existe 0 conceito de responsavel tecnico sem qualquer
adjetivat;ao (legal, titular, substltuto etc.), conforme dispoe a Resoluc;ao nO 336, de 1989, onde podem ser
encontrados todos os procedimentos pertinentes aos registros das pessoas juridicas bem como do seus
respectivos responsaveis tecnicos; considerando que e conveniente, entretanto, ressaltar que 0 art. 17 da
Resolut;ao nO336, de 1989, do Confea, elenca as condit;oes em que ocorrem as extinc;oes das responsabilidades
tecnicas dos profissionais por pessoa juridica, e que, nesses casos, h'a necessidade de que a empresa
providencie, no prazo de dez dias, outros responsaveis tecnlcos, conforme determina 0 § 10 do referldo artigo;
considerando que nao ha no protocolo qualquer comprovac;ao, por meio de documentos, de que a matriz e filiais
da interessada ja estariam reglstradas no Crea; considerando, segundo Informat;oes constantes do Cadastro
Nacional da Pessoa Juridica, que a interessada desenvolve entre suas atividades a de fabrica~ao de aparelhos
eletromedicos, eletroterapeuticos e de equipamentos de irradiat;ao (sedes de Barueri-SP e Contagem-MG), a
manutenc;ao e 0 reparo dos artefatos por ela fabricados (Sao Paulo-SP e Itapevi-SP) e a instalac;ao de maquinas
e equipamentos industriais (Itajaf-SC); considerando que as atividades especificadas e desenvolvidas pela
consulente se configuram em atividades de engenharia, e que essa circunstancia impoe, para cada uma das
sedes, 0 previo registro da empresa e de seus respectivos responsaveis tecnicos no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia, conforme preconiza 0 art. 59 da Lei nO 5.194, de 1966; considerando que as
atividades de, fabricat;ao sao dependentes, entre outros aspectos, de projetos e de produ~ao tecnica
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l"i~I,' ~specializada; conslderando que entre os profissionais fiscalizados pelo Sistema Confea/Crea, somente
engenheiro,$ possuem a prerrogativa de poderem responsabilizar-se tecnicamente por projetos e p~r produc;ao

I ..-- tecnlca especiallzada, segundo 0 dlsposto no art. 70 da Lei nO 5.194, de 1966; conslderando que para as
f -. -atlvidade's'de fabricac;ao de aparelhos eletromedicos, eletroterapeuticos e de equipamentos de irradiac;ao podem

__ 'I _s.e.r respdnsavels tecnicos os engenheiros detentores de tftulos da modalidade eletricista, ressaltando-se,
entretanto, que as carteiras de registros desses profissionals no Crea devem informar que seus detentores
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possuem a competencia para executar as atividades do art. 90 da Resoluc;ao nO 218, de 29 de junho de 1973,
do Confea; eonsiderando que para as atividades de manuten<;ao e repara<;ao de aparelhos eletromedieos,
eletroterapeuticos e de equipamentos de irradiac;ao podem ser responsaveis tecnicos por tais ac;5es nao somente
os engenheiros cujos titulos ja foram especificados para as atividades de fabricac;ao, como tambem os
profissionais registrados no Crea e que sejam detentores de um dos seguintes titulos: Tecnologo em Automa<;ao
Industrial; Teenologo em Eletroniea, Teenologo em Eletroniea Industrial, Tecnologo em Instrumenta<;ao e
Controle, Teenologo em Tecnieas Digitais, Tecnico em Automa<;ao Industrial, Tecnico em Automa<;ao Industrial
Eletroniea, Teenico em Eletroniea, Tecnico em Mecatronica, Teenico em Eletroeletronica e Teenleo em
Manuten<;ao de Equipamentos Medico-Hospitalares; considerando que para as atividades de instala<;ao de
maquinas e equipamentos industriais, podem ser responsaveis teenicos por tais a<;5es0 engenheiro, 0 tecnologo
ou 0 tecnico de nfvel medio, devendo, entretanto, estarem registrados no Crea e possufrem tftulos que
pertenc;am a modalidade medlniea e metalurgica; eonsiderando 0 Pareeer nO 1322/2015-GTE, DECIDIU, por
unanlmidade: 1) Responder a consulta da GE Healthcare do Brasil Comercio e Servi<;os para Equipainentos
Medico Hospitalares Ltda., com os seguintes termos: a. inexiste no ambito do Sistema Confea/Crea a Figura do
responsavel tecnico substituto, uma vez que 0 Sistema Confea/Crea acolhe em seus normativos 0 conceito de
responsavel teenico, sem quaiquer adjetiva<;ao (legal, titular, substituto etc.), conforme pode ser verificado no
eorpo da Resolu<;ao nO 336, de 1989, do Confea, que regula 0 registro das pessoas juridicas nos Creas, bem
como 0 de seus respectivos responsaveis tecnicos. b. 0 art. 17 da Resolu<;ao nO 336, de 1989, do Confea, elenca
as eondi<;5es em que ocorrem as extin<;5es das responsabilidades teenicas dos profissionais por pessoa jurfdiea, e
nesses casos ha necessidade de que empresa providencie, no prazo de 10 (dez) dias, outros responsaveis
teenicos, conforme determina 0 § 10 do referido artigo. e. para as atividades de fabriea<;ao de aparelhos
eletromedicos, eletroterapeuticos e de equipamentos de irradiac;ao, as quais ocorrem, segundo informac;5es
eonstantes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurfdica, nas sedes de Barueri-SP e Contagem-MG, ha a
obrigatoriedade de que os responsaveis tecnicos das referidas pessoas jurfdicas sejam exclusivamente
engenheiros detentores de titulos da modalidade eletricista, ressaltando-se, entretanto, que as carteiras de
reglstros desses proflssionais no Crea devem informar que seus detentores possuem a atribuic;ao para executar
as atividades do art. 90 da Resoluc;ao nO 218, de 29 de junho de 1973, do Confea. d. para as atividades de
manuten<;ao e 0 reparo de aparelhos eletromedicos, eletroterapeuticos e de equipamentos de irradia<;ao, as
quais oeorrem, segundo informa<;5es constantes do Cadastr~ Nacional da Pessoa Juridica, nas sedes de Sao
Paulo-SP e Itapevi-SP, podem ser responsaveis tecnlcos dessas pessoas jurfdicas nao somente os engenheiros
cujos titulos ja foram espeeificados no item anterior para as atividades de fabrica<;ao, como tambem os
profissionais registrados no Crea e que sejam detentores de um dos seguintes titulos: Tecnologo em Automa<;ao
Industrial; Tecnologo em Eletronica, Tecnologo em Eletronica Industrial, Tecnologo em Instrumenta<;ao e
Controle, Tecnologo em Tecnicas Digitais, Tecnico em Automa<;ao Industrial, Tecnico em Automa<;ao Industrial
Eletronica, Teenieo em Eletroniea, Tecnieo em Mecatronica, Tecnico em Eletroeletronica e Tecnico em
Manuten<;ao de Equipamentos Medico-Hospitalares. e. para as atividades de instala<;ao de maquinas e
equipamentos industriais, as quais sao desenvolvidas, segundo informac;5es constantes do Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica, na sede de Itajaf-SC, 0 responsavel tecnico pela mencionada pessoa jurfdica pode ser
engenheiro, teenologo ou tecnieo de nivel medio, devendo, entretanto, estar reglstrado no Crea e ser detentor
de um dos titulos da modalidade mecanica e metalurgica, os quais estao especificados no Anexo da Resolu<;ao
nO 473, de 2002, do Confea, disponivel no site do Confea. f. para as atividades de comercializa<;ao de
equipamentos medicos, as quais sao desenvolvidas, segundo informac;5es constantes do Cadastro Nacional da
Pessoa Jurfdiea (CNPJ), na sede de Recife-PE, nao hc\ necessidade de registro da empresa, e nem de seus
responsaveis, no Crea-PE, desde que no contrato social da pessoa juridica em pauta nao estejam especificadas
atividades proprias da engenharia como, p~r exemplo, fabricac;ao, manutenc;ao, reparo e instalac;ao de
equipamentos. g. os proeedimentos necessarios para 0 registro de cada uma das sedes da empresa no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomla, bem como 0 de seus respectivos responsaveis tecnicos, podem ser
encontrados na Resoluc;ao nO 336, de 1989, do Confea, dispon[vel no site do Confea, devendo, em caso de
duvidas, dirigir-se ao Crea da area de cada sede da empresa. 2) Informar a todos os Regionals para que possam
nao somente tomar conhecimento do assunto, como tambem adotar os procedimentos administrativos que
julgarem pertinentes a situac;ao espedfica de cada uma das sedes da interessada. Presidiu a sessao 0 Diretor
ANTONIO CARLOS ALBERIO. Presentes os senhores Conselheiros Federais CELIO MOURA FERREIRA, DANIEL
ANTONIO SALATI MARCONDES, GUSTAVO JOSE CARDOSO BRAZ, JOAO FRANCISCO DOS ANJOS, JOLINDO
RENNO COSTA, JOSE BORGES DE SOUSA ARAUJO, LUCIO ANTONIO IVAR DO SUL, MARCOS MOTTA FERREIRA,
MARIO VARELA AMORIM, PAULO LAERCIO VIEIRA, PAULO ROBERTO LUCAS VIANA, RAUL OTAVIO DA SILVA
PEREIRA e ROMERO CESAR DA CRUZ PEIXOTO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasilia, 01 de setembro de 2015.
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