Informativo

ABENC-BA

ABENC-BA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS - DEPARTAMENTO DA BAHIA

Ano VI

Nº 22

Dezembro de 2014

Apoio
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia da Bahia

Editorial
- Sistema Confea/Creas Eleições melancólicas
No dia 19 de novembro passado, foram
realizadas eleições para cargos do
Sistema Confea/Creas, destacando-se os
de presidentes dos conselhos federal e
regionais. Novamente ficou
demonstrado o desinteresse dos
profissionais pelo processo de escolha
dos nomes que dirigirão o maior
conselho profissional do país por três
anos.
Na Bahia, o percentual de votos
válidos girou em torno de 6% em relação
ao total de pessoas habilitadas a se
manifestarem. Número assustador e
melancólico. Em todo o país, a situação
não se mostrou diferente. Quais razões
explicam esse histórico desprezo por
parte dos profissionais pelo processo
eleitoral interno do conselho que os
regulamenta e os fiscaliza?
As insatisfações declaradas são
muitas. Destacam-se as queixas contra a
omissão dos Creas na defesa dos
interesses dos profissionais e a cobrança
de ART, vista apenas com elemento de
arrecadação..
A primeira queixa, embora não caiba
por não ser função dos Creas representálos e defendê-los, justifica-se pelo
distanciamento entre a autarquia e os
profissionais. Entretanto,
movimentações dos Creas em assuntos
que também não se enquadram em seus
misteres institucionais, contribuem para
confundirem os profissionais e a
sociedade. Não há culpados isolados,
mas um processo que precisa ser
reconstruído.
Com relação aos valores das ARTs,
assistem razões a muitos, pois neles
estão embutidas parcelas que não são
destinadas à fiscalização profissional
como transferências para o Confea e para
a Mutua.
Mas fica aqui registrada outra
questão que vem intrigando a todos: por
que as eleições do Sistema Confea/Creas
não são feitas através da
internet?
Valter Souza Moraes
Sarmento

Presidente

Artigo

As entidades de profissionais,
o Crea e a ART
A cada virada de ano, as entidades
associativas registradas no Sistema
Confea/Creas, que cumprem com o
d e ve r c í v i co d e e st i m u l a r a
participação de profissionais na
constituição do seu conselho de
regulamentação e fiscalização
profissioal, avaliam os resultados de
suas ações e debatem sobre as
fo rma s d e s e ma nterem, d e
continuarem vivas.
Em 2014, várias ações foram
tomadas pela Abenc Bahia para levar
à comunidade profissional e à
sociedade a natureza de interesse
público da profissão de engenheiro e
seus compromissos éticos. Para
tanto, realizou palestras para
profissionais e estudantes, participou
de eventos externos para
enriquecimento de conhecimentos,
comunicou-se com associados e
outros profissionais da engenharia e,
principalmente, divulgou a ART como
instrumento de defesa dos interesses
do profissional que cumpre com suas
obrigações legais e normativas.
É inegável a aversão que a maioria
dos profissionais tem pela ART, pois a
considera um instrumento
meramente produtor de recursos

financeiros para o sistema. Os que
assim pensam, alegam o alto valor
exigido para o registro das anotações
de responsabilidade técnica e não
entendem por que mais de um terço
do valor arrecadado seja destinado
para o custeio de outros
procedimentos não relacionados com
as atividades da fiscalização
profissional.
É um tema que merece ser
permanentemente discutido com a
profundidade e extensão que
merecem. Mas, cabe também serem
expostos os aspectos positivos da
ART, tarefa em que as entidades têm
u m p a p e l i m p o r ta nt í s s i m o e
insubstituível.
As entidades representativas de
profissionais são constituintes do
Sistema Confea/Creas e as portavozes de seus representados. Cabelhes exigir que a fiscalização do Crea
atue preservando o mercado de
trabalho do bom profissional contra
ações e atitudes provenientes de
quaisquer agentes.
Continua na página 2
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Continuação da matéria de capa.
Mas, para o desenvolvimento
desta atividade, precisam ter
estrutura e recursos condizentes.
Como é público e notório, a Abenc
Bahia não cobra anuidades de seus
associados e sua única fonte de renda
provém de uma pequena parcela do
valor das ARTs quando o profissional
a indica em campo próprio da ART.
Portanto, esta parcela da ART,
também é uma fonte de recursos
legítima para a manutenção das
entidades, embora bem aquém das
suas reais necessidades. Destaquese que se trata de recursos
provenientes dos profissionais.
Portanto, não pode ser tratada como
uma concessão do sistema às
entidades.
Ao longo do tempo, a Abenc Bahia
tem demonstrado que faz jus a este
voto de confiança pelas ações
desenvolvidas em ações de defesa de
interesses dos profissionais do
Sistema e não apenas dos de seus
associados.
Seus dirigentes têm atuado de
diversas formas na direção da defesa
dos interesses dos profissionais. Seja
através de ações judiciais, seja
através de notas de protestos, seja
através da atuação de suas lideranças
dentro do Sistema.
Nesta linha, a Abenc Bahia foi a
primeira entidade no Brasil a se
manifestar publicamente contra a
desrespeitosa declaração do ministro
Moreira Franco a respeito da má
qualidade dos engenheiros
brasileiros. Também, entregou em
mãos do presidente da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia seu
protesto contra a aviltante
remuneração concedida aos
engenheiros nos poderes públicos do
nosso estado.
Foi da Bahia que partiu o alerta de
que o nosso Sistema estava à margem

das reuniões da ABNT para tratar de
revisões de normas técnicas que
afetam as atividades dos profissionais
de engenharia. E, pela primeira vez na
história, o Confea promoveu a
participação de profissionais em tais
reuniões, na qual o Crea Bahia
também se fez representar servindo
de exemplo para outros Creas.
Por provocações de lideranças
nacionais da Abenc, também de
forma pioneira, o Confea promoveu
eventos nacionais para todas as
modalidades profissionais.
Como atividade institucional, a
Abenc Bahia realiza,
tradicionalmente a cada final de ano,
um encontro entre seus associados e
convidados quando são prestadas
homenagens a expoentes da
engenharia civil e a colegas de outras
modalidades de engenharia
considerados como exemplo de
condutas profissional e pessoal.
Realizada, quase que totalmente,
com recursos próprios, é a maneira de
passar a mensagem que a entidade,
agindo com autonomia, reverencia
seus associados dignos de serem
tomados com referências para todos
e faz questão de trazer para seu
quadro, de forma honorífica, outros
profissionais de valor.
Portanto, atuando de forma
totalmente independente e
desvinculada de quaisquer objetivos
que não os seus institucionais,
sempre com lisura e ética, sem se
submeter a temores de causar
insatisfações a quem quer que seja,
situando-se acima de disputas
políticas internas ao Sistema, a Abenc
Bahia tem a convicção do dever
cumprido e de continuar sendo
merecedora da confiança de seus
associados e demais profissionais do
sistema.
A Diretoria
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Abenc Bahia reúne associados para congraçamento anual

Em uma tarde repleta de
homenagens, alegria e emoção, a
Abenc Bahia reuniu cerca de 150
pessoas, no último dia 6, na
Churrascaria Sal e Brasa, para o
congraçamento anual de seus
associados. Na oportunidade, e ao
som de boa música, engenheiros de
diversas áreas foram homenageados
pela dedicação e atuação em prol da
sociedade e da profissão.
O presidente da Abenc Bahia,
Valter Sarmento, deu o tom de início
do evento, ressaltando a luta da
entidade, com honestidade e ética,
pela defesa do campo de atuação dos
engenheiros civis. Numa breve
reflexão, o presidente destacou a
“importância em homenagear os
colegas que nos servem como
exemplo”. Dalcy Sobrinho, membro
do Conselho Consultivo e Fiscal,
salientou a atuação da Abenc Ba que
vem reconhecendo o trabalho de
profissionais nos diferentes campos
de atuação.

Sócios honorários
Os títulos de sócios honorários
foram concedidos aos colegas de
outras modalidades da engenharia
engenheiro agrônomo José Humberto

Felix de Souza, engenheiro
mecânico Eder Ramos e ao
engenheiro eletricista Fernando
Alcoforado em reconhecimento a
atuação exemplar de cada um,
tanto em suas respectivas
p ro f i s s õ e s , ta nto e m s u a s
condutas pessoais.
S e g u n d o o e n ge n h e i ro
a g rô n o m o J o s é H u m b e r to,
professor da Uneb de Juazeiro, “o
recebimento deste título aumenta o
nível de responsabilidade,
encorajando-me a contribuir cada vez
mais em prol da engenharia”.
O engenheiro mecânico Eder
Ramos, agradeceu o recebimento do
título de sócio honorário da Abenc
Bahia e enfatizou que a homenagem
lhe prestada por uma entidade de
outra modalidade de engenharia
reforçou nele o sentimento de estar
honrando os compromissos com a
profissão.

Já o engenheiro eletricista
Fernando Alcoforado afirmou que
considerou o título recebido como um
dos mais importantes em sua
trajetória profissional. Na
oportunidade, Alcoforado destacou os
principais problemas enfrentados no
campo da engenharia, dentre eles a
grande evasão de alunos e a
insuficiência na preparação dos
profissionais. Também se pronunciou
quanto à necessidade do Confea ser
reestruturado em sua natureza
jurídica para que tenha mais
autonomia em suas ações, a exemplo
da OAB.
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Homenagens póstumas
Foram alvos de menções honrosas
in memoriam os engenheiros civis
José Carlos Manso Cabral, Nelson
Gandur Dacach e Manuel Segura
Martinez em reconhecimento aos
serviços prestados no campo da
engenharia civil no Brasil. O
engenheiro civil Dacach, além de
responsável pelos principais projetos
de abastecimento de água e sistemas
de esgoto na Bahia, foi autor de mais
de 51 artigos, 3 manuais de
engenharia sanitária e diversos livros
técnicos. A sua esposa Denize Dacach
e o seu filho Nelson Dacach Jr.
agradeceram as homenagens. “Nos
orgulhamos por todo legado e o
trabalho realizado como engenheiro
de alta qualidade”, enfatizou o filho
Nelson Dacach Jr.

Continua na próxima página
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Continuação da página anterior
Foram homenageados os engenheiros
civis Edson Cerqueira Bastos, José
Elmo Quezado Cruz e Sérgio Carlos
Salles Nascimento.
Estiveram presentes no evento,
que marcou o fim das atividades de
2014, representantes do Sinduscon
Bahia, da Escola Politécnica da Ufba,
da Ademi Bahia, da Empresa Junior de
Engenharia Civil - Engetop, dirigentes
de entidades locais e nacionais, o
presidente do Crea Bahia, Marco
A família do engenheiro Manoel
Segura também esteve presente no
evento e seu filho, Adriano Segura,
recebeu das mãos do vice-presidente
Enéas Almeida o certificado de
Menção Honrosa In Memorian. Valter
Sarmento, presidente da Abenc Bahia,
entregou o título de Sócio Benemérito
Ad Perpetuam Rei Memoriam
concedido a Segura pela contribuição
pessoal feita pelo mesmo à Abenc
Bahia. Segura, como era conhecido
entre os colegas, foi conselheiro do
Siduscon, da Ademi e da Abenc Bahia,
da qual também chegou a ser
presidente, contribuindo para o
fortalecimento da entidade no plano
nacional. Seu filho, Adriano Segura,
emocionado, agradeceu a todos os
colegas e acrescentou que sem eles as
homenagens prestadas não teriam
sentido.
Homenagens especiais
Em seguida, foram prestadas
homenagens especiais aos
engenheiros civis de outros estados
Lélia Barbosa de Souza Sá, do Distrito
Federal, e Mário da Silva Saul, de
Mato Grosso, pelos relevantes
serviços prestados à profissão de
engenheiro civis, que não se fizeram
presentes. A engenheira civil Lia Sá,

como é mais conhecida, ficou
impedida de comparecer por motivos
de última hora, como era de sua
declarada vontade. Mas enviou
mensagem de agradecimento na qual
se declarou muito satisfeita pela
homenagem recebida principalmente
por ter sido a primeira personalidade a
ser indicada para receber esta
homenagem nacional prestada pela
Abenc Bahia.
Homenageados do ano
Ao final, foram prestadas as
homenagens anuais a engenheiros
civis atuantes na Bahia em
reconhecimento pelos seus históricos
pessoais e profissionais, que
dignificam e enobrecem a profissão.

Antonio Amigo, acompanhado da
esposa, além de amigos e familiares
dos homenageados e associados da
Abenc Bahia.
Equipe de comunicação da Abenc
Bahia
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Engenharia - Carreira de estado!
O PLC 13/2013, que considera as
atividades exercidas por profissionais de
engenharia, ocupantes efetivos de cargos
públicos, como essenciais e exclusivas de
Estado, foi recentemente aprovado na CCJ do
Senado em caráter terminativo. Assim, passou
a depender da sanção presidencial para entrar
em vigor. Devido ao histórico de situações
semelhantes, levantou-se o temor do mesmo
ser vetado pelo poder executivo. Esta foi a
grande dúvida colocada com relação ao
destino do projeto legislativo.
Entretanto, desde o início de sua
tramitação, o projeto suscitou outras dúvidas,
principalmente quanto à sua
constitucionalidade e seu alcance.
O texto inicialmente contido na proposta
era “As atividades desempenhadas pelas
profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro agrônomo são consideradas
exclusivas de Estado “. Após o substitutivo,
passou a ser “As atividades próprias das
profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo, quando realizadas por
profissionais ocupantes de cargo efetivo no
serviço público federal, estadual e municipal,
são consideradas atividades essenciais e
exclusivas de Estado.”.
Com a redação dada no substitutivo,
clareou-se o objetivo a ser alcançado como o
de se conceder aos profissionais servidores
públicos que se dedicam às atividades
relacionadas com a infraestrutura
prerrogativas semelhantes às de outros
s e r v i d o r e s a g r u p a d o s e m c a r r e i ra s
consideradas como exclusivas de Estado.
A partir daí, críticas foram levantadas no
sentido de que o projeto tinha objetivo único
de atender interesses corporativos para
alcançar melhorias salariais, no âmbito da
administração pública, para as formações nele
consideradas. Em paralelo, desde o início,
também foram levantadas dúvidas se as
profissões ou atividades beneficiadas
atendiam ao conceito de típicas ou exclusivas
de estado. Para fomentar a discussão, contribui
o fato de que a carreira de estado não detém
uniformidade conceitual. Saliente-se que a
expressão “exclusiva” provém da Constituição
e que as expressões “típica” e “essenciais”
foram introduzidas pela doutrina e legislação
ordinária.
Como sabido, as referências de cargos
públicos, nas carreiras exclusivas de estado,
possuem vencimento básico com valores
superiores à média dos concedidos no plano
geral de carreiras e cargos. E ainda contam com
vantagens adicionais que as tornam mais
atraentes. Entretanto, não é a garantia de
melhor remuneração o atributo que
caracteriza uma carreira como exclusiva de
estado. Isto é apenas uma consequência da
valorização decorrente do reconhecimento
político-social de tais carreiras. E tal
reconhecimento é justamente o que
proporciona a sua criação. Na verdade, o que
caracteriza a carreira exclusiva de estado é a

segurança concedida aos seus ocupantes, no
desempenho de suas atividades de interesse
do estado, até mesmo contra atos e atitudes
dos governantes.
Em vetos presidenciais a iniciativas
semelhantes, sustentou-se que as carreiras
típicas ou exclusivas de estado são as que
desenvolvem atividades relacionadas à
expressão do poder estatal, isto é, atividades
inerentes ao estado, não possuindo, portanto,
correspondência no setor privado e que não
devem ser confundidas com atividades de
governo. Como atividades próprias do estado,
e indelegáveis, se enquadrariam a dos
d i p l o m ata s , p o l i c i a i s , m a g i st rat u ra ,
fiscalização e cobrança de tributos, operadores
da política sanitária e ambiental, procuradores,
etc.
Esta tese do governo, porém, encontra
oposições em outros raciocínios jurídicos.
Partem do princípio que o tema é
controvertido na doutrina e que a Constituição
apenas cita a existência de carreira exclusiva de
estado, mas não a conceitua. Apenas remete à
legislação infraconstitucional as condições
que a mesma teria que atender. Seria a edição
de uma lei complementar para definir os
procedimentos para a perda do cargo do
servidor estável em caso de não
aproveitamento na avaliação periódica de
desempenho (art. 41, § 1º, III) e lei federal para
dispor sobre essa perda de cargo fundada em
excesso de despesa do estado (art. 169 §§ 3º,
4º e 7º).
Em sendo assim, advogam os defensores
de tal tese, leis ordinárias poderiam dispor
sobre a consideração de atividades
desenvolvidas por servidores públicos como
típicas de estado desde que, em seu bojo, não
contivessem dispositivos que aumentassem
despesas orçamentárias. Os aumentos de
remuneração seriam tratados como demandas
das categorias interessadas junto aos
governantes, que poderiam ser atendidas ou
não.
Mas, além das questões jurídicas a serem
superadas, restaria ainda se demonstrar que o
projeto em causa vai além de mera pretensão
corporativista visando ganhos remuneratórios.
Adentra-se, então, em um campo vasto de
especulações sobre as vantagens advindas à
sociedade pelo fato das atividades dos
profissionais servidores públicos especialistas
em obras e serviços de infraestrutura se
revestirem da qualidade de essenciais e
exclusivas de estado.
Por exemplo, pode-se explorar o raciocínio
de que o estado, na condição de grande
contratante das necessidades de
infraestrutura pública, precisa ter um quadro
muito bem qualificado para desenvolver
projetos; orçar com segurança e fiscalizar a
execução dos itens contratados; recepcionar e
analisar propostas, dentre outras atividades. É
de se pressupor, que tais atividades, quando
desenvolvidas com excelência, se tornam de
interesse público por várias razões,
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destacando-se as de economicidade,
segurança e qualidade. Mas, ainda em reforço
a tal raciocínio, poder-se-ia asseverar-se que
tal nível de excelência somente poderia ser
alcançado caso os servidores pudessem
desenvolver suas atividades profissionais sem
estarem sujeitos a pressões de governantes e
detivessem uma condição de remuneração
que lhes permitissem se dedicar
exclusivamente ao serviço público.
Por outro lado, tal raciocínio, embora
plenamente defensável, pode colidir com
outras correntes de pensamento por razões
outras, como a permanente discussão sobre as
reais funções que o estado deve assumir,
enfim, qual o aparelho governamental mais
conveniente para o nosso país. Como visto, é
uma questão complexa e sujeita a diversos
olhares.
Outra questão que o projeto de lei traz, e
que não está sendo ainda discutido, é sua
repercussão na legislação profissional.
Atentando-se para o texto proposto, “As
atividades próprias das profissões de
engenheiro, arquiteto e engenheiroagrônomo, quando realizadas por profissionais
ocupantes de cargo efetivo no serviço público
federal, estadual e municipal, são consideradas
atividades essenciais e exclusivas de Estado”,
vê-se que a condição é: “quando realizadas por
profissionais ocupantes de cargo efetivo no
serviço público”. E o projeto faz com que a Lei
5.194/66, justamente a que regulamenta a
profissão de engenharia, agronomia e outras,
recepcione esta nova realidade.
Ora, somente pode ser considerado
profissional o graduado em engenharia que
tenha registro no Crea. Só que algumas
decisões judiciais têm dispensado servidores
públicos de registro profissional e de emissão
de ART. O TCU tem adotado linha semelhante.
Já que a nova redação da lei estará dizendo que
atividades essenciais de estado, no âmbito da
engenharia, serão exercidas por profissionais,
portanto sujeito às normas do seu conselho,
teriam que ser revistas as posições do
judiciário e do TCU? Lembrando, por último,
que a Lei 6.496/77 exige emissão de ART
apenas para profissionais quando da
assinatura de contrato de trabalho. Como o
vínculo de profissional ocupante de cargo
público não se dá através de contrato e, sim,
através de lei própria, continuariam os
m e s m o s d is p e n s a d o s d e a s s u m i rem
responsabilidade técnica nas suas atividades e
fora do alcance da fiscalização do Crea? Ou
seria necessário se adaptar o texto desta lei à
nova realidade surgida?
De qualquer sorte, seria interessante,
inclusive para a sociedade, ver o Crea
fiscalizando as atividades de servidores
públicos que exercem atividades de
engenharia nas diversas esferas e níveis da
administração pública.
Valter Sarmento
Engenheiro civil
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Coordenador da CCEEC faz pronunciamento em
defesa das profissões no Plenário do CONFEA
Na última sexta-feira
(12/12/2014), o Coordenador
Nacional e Estadual da Câmara
Especializada de Engenharia Civil,
engenheiro civil Luiz Capraro, efetuou
um pronunciamento na Plenária do
CONFEA alertando sobre as ameaças
q u e p a i ra m s o b re o S i ste m a
CONFEA/CREA, em especial às
Engenharias e Agronomia.

“Entre elas, citei os
sombreamentos oportunistas gerados
a partir de distorções em alguns
diplomas legais de outras profissões e
Conselhos, sempre com vistas ao
aumento da arrecadação destes, mas
também em detrimento à segurança
da sociedade brasileira,
encaminhando as profissões ao
perigoso caminho sem volta da
desregulamentação”, diz.
Capraro defendeu de forma

incisiva ações judiciais contra estes
Conselhos, da mesma forma como
fizeram o CREA-PR e outros dois
regionais e a Associação Brasileira de
Engenheiros Civis (ABENC), que,
enquanto entidade de classe nacional,
vem enfrentando o problema de
frente. “Temos lutado por todos os
profissionais do Sistema, mas
precisamos de mais apoio do Federal e
de outras
Entidades
N a c i o n a i s ”,
comenta.
Com foco na
engenharia civil,
C a p r a r o
demonstrou os
riscos imediatos
que o ensino
integral na
modalidade de
e n s i n o a
distância (EaD)
vem trazendo à
profissão e a
sociedade usuária. “Mostrei
argumentos válidos que impelem às
E n g e n h a r i a s n o va s D i re t r i ze s
Curriculares, específicas para cada
uma como forma de, se não resolver,
atenuar significativamente os atuais
sombreamentos e interfaces
existentes”, observa.
Por fim, o engenheiro encerrou sua
fala citando as qualidades do CREAPR, mantidas sucessivamente gestão
após gestão e, com isso, se firmando

no cenário nacional como celeiro de
lideranças positivas, em todos os
aspectos do Sistema. Seminário
conjunto com Conselho Nacional de
Educação (CNE)
Nesta semana (segunda e terçafeira), Capraro participou do
Seminário conjunto entre CONFEA e
Conselho Nacional de Educação (CNE),
em Brasília, onde foram dados os
primeiros passos no sentido de um
entendimento entre as duas partes
sobre novas Diretrizes Curriculares
para as Engenharias e Agronomia.
O Seminário abordou a questão da
modalidade de ensino a distância
(EaD) nas Engenharias e Agronomia e
a redução de títulos profissionais, cuja
profusão e crescente aumento já vem
causando danos ao Sistema
CO N F EA / C R EA e à s o c i e d a d e
brasileira.
“Isso ocorre porque títulos
diferentes de profissões vêm sendo
aplicados pelas Instituições de Ensino
para formar profissionais, que terão
no nosso Sistema atribuições e
atividades idênticas a de títulos
p ro f i s s i o n a i s j á ex i s t e n t e s e
consagrados pela sociedade”, explica
Capraro
Capraro também acompanhou no
Plenário do CONFEA a Reunião
Extraordinária da Coordenação
Nacional das Câmaras Especializadas
de Engenharia Civil (CCEEC), a última
reunião de 2014.

Engenheiro Civil
Associe-se à Abenc Bahia ou atualize seus dados.
Solicite ficha para abenc-ba@abenc-ba.org.br.
Faça mais sócios.

Indique a Abenc na ART
Os recursos da ART são os que mantêm a Abenc.
Os associados não pagam taxas e nem anuidades.
Já somos muitos, mas sem você somos poucos.
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