EM/EM – PROCESSO AMBIENTAL OBRAS PART

ESTRATÉGIA E CONTROLE MT/BT
ESCLARECIMENTOS SOBRE O PROCESSO - DICAS
ART E ARQUIVOS SHAPEFILE/KML

1. ART
Apresentar a via original de obra/serviço ou cargo/função digitalizada com ou sem intervenção passível
de autorização
Tópicos a serem observados:
1.Responsável Técnico: - Biólogo, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Florestal
Empresa Contratada: Dados do contratante
2.Dados do Contrato
Contratante – Terceiros que contrataram o serviço PART
3.Dados da Obra/Serviço
Local de execução da NS, ou quando for mais de uma NS colocar a região de
abrangência na observação, vinculado ao número do contrato
4.Atividade Técnica: atividades relacionadas a meio ambiente tais como dendrometria, manejo
de vegetação, gestão ambiental, inventário florestal, etc
5.Observações: descrever as atividades não relacionadas no item de atividades técnica,
incluindo o número do contrato e que esclareça sobre a obra executada.
8.Assinaturas: Deverá ser apresentada assinatura com local e data, devido a necessidade de
comprovação junto ao órgão ambiental.
2. ARQUIVOS SHAPEFILE/KML
Apresentar mapa de uso e ocupação do solo em shapefile, para processos com intervenção ambiental
passível de autorização, contendo:
Polígono da faixa de servidão de toda extensão do traçado da NS, não serão aceitos somente o
traçado linear, deverá conter a área com a faixa;
Postes;
Indicação das intervenções em todo o traçado a rede (árvores isoladas, fragmentos, APP,
Reserva Legal e Unidade de Conservação, mesmo sendo área antropizada, poda em área
urbana).
A seguir um detalhamento maior sobre o item 1 - ART

EM/EM – PROCESSO AMBIENTAL OBRAS PART

Na busca de aprimorar a gestão das ações ambientais, agilizar o processo de análise e entrega de documentos, bem
como dos documentos que compõem o processo ambiental PART, esclarecemos alguns assuntos que têm surgido com
frequência e que demandam informações complementares e esclarecimentos.
Uma das questões que têm questionamentos constantes é sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART dos
profissionais da área de meio ambiente - Biólogo, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Florestal.
O Conselho Regional de Engenharia é o órgão responsável pelo controle da ART e tem-se a Resolução Confea - nº
1.025, de 30 de outubro de 2009 que dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico
Profissional.
Os tipos de ART são classificados segundo o artigo 9º da Resolução nº 1.025/2009:
Art. 9º Quanto à tipificação, a ART pode ser classificada em:
I – ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços inerentes às profissões
abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários contratos referentes à
execução de obras ou à prestação de serviços em determinado período; e
III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de cargo ou função
técnica.

Os dois tipos mais comuns que recebemos para a execução de nossas obras, são as ARTs de obra ou serviço ou ARTs
de Cargo e Função.
Na ART de cargo e função o profissional deve estar vinculado a empresa correta, por exemplo um Engenheiro Florestal
que presta serviços à Empresa X (Pessoa Jurídica), deverá apresentar dentro da ART de cargo e função vínculo com a
Empresa X (Pessoa Jurídica).
A ART de obra e serviço geralmente se dá quando o RT não está no quadro da empresa, por exemplo, um Engenheiro
Florestal Autônomo prestando serviço o terceiro legalmente habilitado X e não tem vínculo empregatício, dessa forma,
descreverá corretamente na ART de obra e serviço que está prestando serviço para atender a obra a ser realizada pela
empresa X para aquela/aquelas NSs.
Outro ponto importante para a validação dos dados da ART é a descrição das atividades técnicas que não podem vir
em branco, é obrigatório descrever os processos ambientais a serem desenvolvidos para manejo de vegetação, gestão
ambiental, inventário florestal, etc., a classificação das atividades está descrita pelo CREA quando do preenchimento
da ART e são de responsabilidade do profissional.
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Exemplos de ART de Obra e Serviço e Cargo e Função:
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