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Decisão da Câmara Especializada de Agronomia – CEAGRO 

 

Reunião Ordinária   :1/2011 

Decisão da CEAGRO nº  :4/2011 

Referência     :9642/2011 

Interessado    :Coordenadoria Técnica 

 

EMENTA: Solicitação de revogação da Portaria da SEMA nº 3872, de 

2010. 

 

  DECISÃO 

 

  A Câmara Especializada de Agronomia do Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Pará – Crea-PA, apreciando o Processo nº 

9642/2011, que trata de solicitação de revogação da Portaria da SEMA nº 3872, de 

2011, considerando que as atribuições dos engenheiros agrônomos de acordo com o art. 

5º da Resolução do Confea nº 218, de 1973 "fitotecnia e zootecnia; recursos naturais 

renováveis; ecologia, agrometeorologia; agropecuária; edafologia; processo de cultura e 

de utilização de solo; microbiologia agrícola; biometria; parques e jardins; mecanização 

na agricultura; nutrição animal; agrostologia; bromatologia e rações; seus serviços afins 

e correlatos" entre outras, ou seja, voltado para produção agropecuária; considerando 

que as atribuições dos engenheiros florestais de acordo com o art. 10 da Resolução do 

Confea nº 218, de 1973 “silvimetria e inventário florestal; melhoramento florestal; 

recursos naturais renováveis; ecologia, climatologia, edafologia; processos de utilização 

de solo e de floresta; ordenamento e manejo florestal; seus serviços afins e correlatos” 

entre outras, ou seja, voltado para produção florestal; considerando que a Portaria nº 

3.872, de 30 de dezembro de 2010 da SEMA em sue art. 2º dispõe que a 

responsabilidade técnica pela implantação e manutenção de cultivos industriais da 

cultura do dendê são de responsabilidade de engenheiros agrônomos e/ou engenheiros 

florestais devidamente habilitados; considerando que o dendê é uma cultura agrícola 

industrial de ciclo longo, domesticada a cerca de 5.000 anos, não sendo sobe nenhuma 
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hipótese uma espécie florestal; considerando que cabe ao Sistema Confea/Crea legislar 

sobre atribuição profissional, conforme a Lei nº 5.194, de 1966, e não a SEMA e 

considerando que o profissional que se incumbir de atividades estranhas às atribuições 

discriminadas em seu registro, exerce ilegalmente a profissão, segundo o art. 6º, alínea 

“b” da Lei Federal nº 5.194, de 1966, DECIDIU  1. que somente engenheiros 

agrônomos possuem atribuição para assumir responsabilidade técnica pela implantação 

e manutenção de cultivos industriais da cultura do dendê; 2. que os engenheiros 

florestais não possuem atribuição para assumir responsabilidade técnica pela 

implantação e manutenção de cultivos industriais da cultura do dendê; 3. que a decisão 

da CEAGRO seja encaminhada a SEMA para que este órgão revogue imediatamente a 

Portaria nº 3.872, de 30 de dezembro de 2010 e edite nova portaria permitindo apenas 

aos engenheiros agrônomos tal atribuição, conforme decisão do Crea-PA; 4. que a 

decisão da CEAGRO seja encaminhado a Coordenadoria Juririda do Crea-PA para que 

tome as providencias necessárias para a anulação da  Portaria nº 3.872, de 30 de 

dezembro de 2010, caso a SEMA não revogue a portaria imediatamente; 5. que seja 

agendado uma reunião com os diretores da SEMA e membros do Crea-PA para 

assinatura de uma termo de Cooperação técnica para evitar distorções de procedimentos 

administrativos e 5. que a decisão da CEAGRO seja encaminhada a Coordenadoria 

Operacional para ser distribuída a todos os funcionários envolvidos na análise de ART, 

tanto na sede, quanto nas inspetorias do Crea-PA para conhecimento.. Coordenou a 

sessão o Senhor Conselheiro Eng. Agr. José Paulo Chaves da Costa. Votaram 

favoravelmente os Senhores Conselheiros: Eng. Agric. Celso Shiguetoshi Tanabe; Eng. 

Agr. Dílson Augusto Capucho Frazão; Eng. Agr. Elias José Tuma Filho; Eng. Agr. José 

Paulo Chaves da Costa; Eng. Agr. Dinaldo Rodrigues Trindade; Eng. Agr. Pedro Paulo 

da Costa Mora e a Eng. Civ. Maria Olivia Barbosa de Lima. Não houve votos contrários 

nem abstenções. 

 

  Cientifique-se e cumpra-se. 

  Belém, 20 de janeiro de 2011. 

 

Eng. Agr. José Paulo Chaves da Costa 

Coordenador da CEAGRO 


