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RECOMENDAÇÃo 1ol2o19

c'om fulcro no Art'
A ConÍoladoriâ GEral do Municlpio, no uao de suas atÍibulçóês'
Art' 10' I' da ResoluÉo
20, inciso xll, da Lei Municipal no 510/20'18, e com tulcío no
no '1120/2005, do TCM/BA;

de 1977 ' que instituiu a
Considerando que a Lei n' 6.496, de 7 de dezembro
que todos os contralos
Anotaçáo de Responsabilidade Têcnica - ART' estabelece
Agronomia' Geologia'
referêntes à exgcuçáo de serviços ou obras de Engenharia'
nos Conselhos
Gêograía ou Meteorologia dêvêrão ser objeto dê ãnotação
Regionais de Enggnharia e Agronomia;

identiÍicar a

Considerândo quê a ART é um instrumento indispensável PaÍa
prestados por proÍissionais ou
rêsponsabilidade técnics pelâs obras ou ssrvigos
técnicas são realizadas
empÍasas, assêgurando à sgciedade qu8 essas atividades
juÍldica paÍa quêm
por um profisaional habilitado s propoÍciona segurânçâ técnica e
contratâ e Para quam é contÍatado:

dê 2Oo9' do CONFEA todo
1
Considerando que conÍorme a ResoluÉo no 025'
pÍestação de seÍviços relalivos às
c,ntrato refeÍentê à execuçáo do obras ou

GeograÍia ou
proÍissÕes vinculadas à Engenharia' Agronomiâ' Geologia'
Técnica - ART no CREA
Meteorologia, íca sujeito à Anotagão de ResPonsabilidadê
atÚidad6;
em cuia circunscriÉo Íor exercida a respectiva
Resolução, Íicâ sujeito à Anotac,ão de
considerando que ainda Segundo à refêrida
cuja circunscrição for ex€rcidâ a
Reaponsabilidadê Tácnica - ART no CREA êm

com pessoa jurldica para o
rêspectiva atividade, todo vÍnculo de proÍissional
atividades para as quais seiam
desempênho de cârgo ou fun9ão que envolvâ
nas pÍoÍissóes retro
necêssárioa habllitaçáo legal e conhecimentoa técnicos
mêncionadas;

*e+

I

http://pmsaoíranciscodocondeba.imprensaoÍicial org/

Se gunda-Jeira

-3-

04 de novembro de 2019
Aru» Xlll . Elição N" t 10t

Diári«r Oficial do

EXECUTIVO

PrêÍ€itíra Municipâl dê Sáo Fíâncisco do Conde , BÂ

sÁo rnÂxclsco

DO CONDE
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICíPIO

Considerando que

a

cspacidade técnicâ de uma empresa varia em funçáo da
alteraçáo dos acervos técnicos dos proÍissionais integrantês de aeu quadro técnico,
em atendimento à Lei no 8.666, dê í993, o âtestado registrado no CREA constituirá
prova da capacidade técnico-p,oÍissional da empresa soment6 se o responsável

técnico indicádo na Certidáo dê Ac€rvo TécÍrico estiver

a ela vinculado

como

integÍante de sau quadro técnico;

Conslderando que os proÍis.sionais que possuem vÍnculo com

Públicâ, também d€veráo registrar

s ART de

a

Adminbtração
cargo ou função técnicâ ou dê

atividades ou de projetos êspeclÍ'icos, formando estas

o acervo técnico

destes

proÍissionais;
Recomenda:

1- Que todos os contÍalos reÍerêntes à êxecuÉo de serviços ou obras de
Engenharia. Agronomla, Geologia, GeograÍia ou Metaorologia deverão ser
obieto de anotação nos Conselhoa Regionais dê Engenharia e Agronomia,
por parte das emprêsas contratadas pelo MunicÍpio;

2- Que o responsável técnico indlcado na Certidáo de Acervo Técnico da
empresa contratada pelo MunicÍpio deverá a êla e§tar vinculado como
integrante de seu quadro técnico;

3- Oue 06 profissioneis quê possuem vinculo com a Administração

Pública.

deverào r€gistrar a ART de cargo ou função técnica ou de atividedea ou de
projetos êspec,ficos, formando êstas o acêrvo técnico dêstês ProÍissionais:

4-

Que a ART do servidor públlco deverá ser paga pslo Ente Municipal.
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ALERÍA, por Íim, que o náo cumprimsnto destâ recomendaÉo podeÍá incoírer em
responsabilidades ;mputadas ao Ordenador de Oesp€sa e ao Servidor Público
responsáveis técnico poÍ tais atividâdes. Ao Preíeito, podêrá implicar a condenação
em multa e.lulgamento pela irregulaÍidade das suas contas'

São FÍancisco do Conde, 04 de Novembro de 2019.

Luc

sub controladora do MunicíPlo

Kátia

Controladora G
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do Municipio
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