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Lei Federal nº 7.410/85
Dispõe sobre a Especialização de Engenheiros e Arquitetos em

Engenharia de Segurança do Trabalho, a Profissão de Técnico de

Segurança do Trabalho, e dá outras Providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional

decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança

do Trabalho será permitido exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de

conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança

do Trabalho, a ser ministrado no País, em nível de pós-graduação;



II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de

Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do

Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho, expedido

pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei.

Parágrafo único - O curso previsto no inciso I deste artigo terá o currículo fixado

pelo Conselho Federal de Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu

funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na

forma da regulamentação a ser expedida.

Art. 2º - O exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho será

permitido, exclusivamente:

I - ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança do

Trabalho, a ser ministrado no País em estabelecimentos de ensino de 2º grau;

II - ao Portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor de Segurança

do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do Trabalho, expedido

pelo Ministério do Trabalho, até a data fixada na regulamentação desta Lei.



Parágrafo único - O curso previsto no inciso I deste artigo terá o currículo fixado

pelo Ministério da Educação, por proposta do Ministério do Trabalho, e seu

funcionamento determinará a extinção dos cursos de que trata o inciso II, na

forma da regulamentação a ser exercida.

Art. 3º - O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na especialização

de Engenharia de Segurança do Trabalho dependerá de registro em Conselho

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, após a regulamentação desta

Lei, e o de Técnico de Segurança do Trabalho, após o registro no Ministério do

Trabalho.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e

vinte) dias, contados de sua publicação.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, em 27 de novembro de 1985; 164º da Independência e 97º da República.

JOSÉ SARNEY

Almir Pazzianotto



Decreto 92.530/86

Regulamenta a Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985,
que dispõe sobre a especialização de Engenheiros e Arquitetos em
Engenharia de Segurança do Trabalho, a profissão de Técnico de
Segurança do Trabalho e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere
o artigo 81, item III, da Constituição, e tendo em vista o disposto
no artigo 4º da Lei nº 7.410, de 27 de novembro de 1985,

DECRETA:

Art. 1º O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança
do Trabalho é permitido, exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de
conclusão de curso de especialização em Engenharia de Segurança
do Trabalho, em nível de pós-graduação;



II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de

Segurança do Trabalho, realizado em caráter prioritário, pelo Ministério do

Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Engenheiro de Segurança do Trabalho, expedido

pelo Ministério do Trabalho, dentro de 180 dias da extinção do curso referido no

item anterior.

Art. 2º O exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho é

permitido, exclusivamente:

I - ao portador de certificado de conclusão de curso de Técnico de Segurança do

Trabalho, ministrado no País em estabelecimento de ensino de 2º grau;

II - ao portador de certificado de conclusão de curso de Supervisor de Segurança

do Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho;

III - ao possuidor de registro de Supervisor de Segurança do Trabalho, expedido

pelo Ministério do Trabalho até 180 dias da extinção do curso referido no item

anterior.

Art. 3º O Ministério da Educação, dentro de 120 dias, por proposta do Ministério

do Trabalho, fixará os currículos básicos do curso de especialização em

Engenharia de Segurança do Trabalho, e do curso de Técnico de Segurança do

Trabalho, previstos no item I do artigo 1º e no item I do artigo 2º.



§ 1º O funcionamento dos cursos referidos neste artigo determinará a extinção dos

cursos de que tratam o item II do artigo 1º e o item Il do artigo 2º.

§ 2º Até que os cursos previstos neste artigo entrem em funcionamento, o Ministro

do Trabalho poderá autorizar, em caráter excepcional, que tenham continuidade os

cursos mencionados no parágrafo precedente, os quais deverão adaptar-se

aos currículos aprovados pelo Ministério da Educação.

Art. 4º As atividades dos Engenheiros e Arquitetos especializados em Engenharia de

Segurança do Trabalho serão definidas pelo Conselho Federal de Engenharia e

Agronomia - CONFEA, no prazo de 60 dias após a fixação dos currículos de que trata

o artigo 3º pelo Ministério da Educação, ouvida a Secretaria de Segurança do

Trabalho - SSMT.

Art. 5º O exercício da atividade de Engenheiros e Arquitetos na especialidade de

Engenharia de Segurança do Trabalho, depende de registro no Conselho Regional de

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

Art. 6º As atividades de Técnico de Segurança do Trabalho serão definidas pelo

Ministério do Trabalho, no prazo de 60 dias, após a fixação do

respectivo currículo escolar pelo Ministério da Educação, na forma do artigo 3º.



Art. 7º O exercício da profissão de Técnico de Segurança do Trabalho depende de

registro no Ministério do Trabalho.

Art. 8º O Ministério da Administração, em articulação com o Ministério do Trabalho,

promoverá, no prazo de 90 dias a partir da vigência deste decreto, estudos para a

criação de categorias funcionais e os respectivos quadros do Grupo - Engenharia e

Segurança do Trabalho.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 09 de abril de 1986; 165º da Independência e 98º da República.

JOSÉ SARNEY

Almir Pazzianoto Pinto



RESOLUÇÃO Nº 359/91
Dispõe sobre o exercício profissional, o registro e as atividades do Engenheiro de 
Segurança do Trabalho e dá outras providências.

O Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no uso da atribuição que 
lhe confere o artigo 27, alínea "f", da Lei nº 5.194, de 24 DEZ 1966,

CONSIDERANDO que a Lei nº 7.410/85 veio excepcionar a legislação anterior que 
regulou os cursos de especialização e seus objetivos, tanto que o seu Art. 6º revogou 
as disposições em contrário;

CONSIDERANDO a aprovação, pelo Conselho Federal de Educação, do currículo básico 
do curso de Engenharia de Segurança do Trabalho - Parecer nº 19/87;

CONSIDERANDO, ainda, que tal Parecer nº 19/87 é expresso em ressaltar que "deve a 
Engenharia de Segurança do Trabalho voltar-se precipuamente para a proteção do 
trabalhador em todas as unidades laborais, no que se refere à questão de segurança, 
inclusive higiene do trabalho, sem interferência específica nas competências legais e 
técnicas estabelecidas para as diversas modalidades da Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia";

CONSIDERANDO, ainda, que o mesmo Parecer concluiu por fixar um currículo básico
único e uniforme para a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho,
independentemente da modalidade do curso de graduação concluído pelos
profissionais engenheiros e arquitetos;



CONSIDERANDO que a Lei nº 7.410/85 faculta a todos os titulados como Engenheiro a

faculdade de se habilitarem como Engenheiros de Segurança do Trabalho, estando,

portanto, amparados inclusive os Engenheiros da área de Agronomia;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação da Secretaria de Segurança e Medicina do

Trabalho, prevista no Art. 4º do Decreto nº 92.530/86, pela qual "a Engenharia de

Segurança do Trabalho visa à prevenção de riscos nas atividades de trabalho com vistas à

defesa da integridade da pessoa humana",

RESOLVE:

Art. 1º - O exercício da especialização de Engenheiro de Segurança do Trabalho é

permitido, exclusivamente:

I - ao Engenheiro ou Arquiteto, portador de certificado de conclusão de curso de

especialização, a nível de pós-graduação, em Engenharia de Segurança do Trabalho;

II - ao portador de certificado de curso de especialização em Engenharia de Segurança do

Trabalho, realizado em caráter prioritário pelo Ministério do Trabalho;

III - ao portador de registro de Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido pelo

Ministério do Trabalho, dentro de 180 (cento e oitenta) dias da extinção do curso referido

no item anterior.



Parágrafo único - A expressão Engenheiro é específica e abrange o universo sujeito à

fiscalização do CONFEA, compreendido entre os artigos 2º e 22, inclusive, da

Resolucão nº 218/73.

Art. 2º - Os Conselhos Regionais concederão o Registro dos Engenheiros de Segurança

do Trabalho, procedendo à anotação nas carteiras profissionais já expedidas.

Art. 3º - Para o registro, só serão aceitos certificados de cursos de pós-graduação

acompanhados do currículo cumprido, de conformidade com o Parecer nº 19/87, do

Conselho Federal de Educação.

Art. 4º - As atividades dos Engenheiros e Arquitetos, na especialidade de Engenharia

de Segurança do Trabalho, são as seguintes:

1 - Supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de

Segurança do Trabaho;

2 - Estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e

equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco,

controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e

saneamento;

3 - Planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e

controle de riscos;



4 - Vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e

indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos

físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor,

radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e

locais insalubres e perigosos;

5 - Analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas

preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a

custo;

6 - Propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho,

zelando pela sua observância;

7 - Elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de projetos

de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da Engenharia de

Segurança;

8 - Estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de

risco e projetando dispositivos de segurança;

9 - Projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de

combate a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e

catástrofes;

10 - Inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho,

delimitando áreas de periculosidade;



11 - Especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos

de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio,

assegurando-se de sua qualidade e eficiência;

12 - Opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e

equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento

possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da

expedição;

13 - Elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes,

promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento;

14 - Orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a

elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do

Trabalho;

15 - Acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas

de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir;

16 - Colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções,

apontando os riscos decorrentes desses exercícios;

17 - Propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do

conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de

trabalho, incluídas as doenças do trabalho;



18 - Informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus

representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as

medidas que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas.

Art. 5º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicacão.

Art. 6º - Revogam-se as Resoluções 325, de 27 NOV 1987, e 329, de 31 MAR 1989, e

as disposições em contrário.

Brasília, 31 JUL 1991

FREDERICO V. M. BUSSINGER

Presidente

MARCUS V INÍCIUS DE OLIVEIRA

1º Secretário

 (Experiência Mobil)



RESOLUÇÃO Nº 437/99
Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART relativa às atividades dos

Engenheiros e Arquitetos, especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho e dá

outras providências.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA – CONFEA, no

uso das atribuições que lhe confere a alínea “f” do Art. 27 da Lei nº 5.194, de 24 de

dezembro de 1966;

Considerando que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 6.496, de 05 de dezembro de

1977, todo contrato para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços

profissionais referentes à Engenharia, Arquitetura e Agronomia, fica sujeito à

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;

Considerando que a Engenharia de Segurança do Trabalho constitui uma

especialização de engenheiros e arquitetos, ao nível de pós-graduação “latu sensu”,

que gera atribuições profissionais;

Considerando que somente a ART poderá definir quem, para os efeitos legais, são os

responsáveis técnicos pelos serviços de Engenharia de Segurança do Trabalho;

Considerando que, de acordo com o art. 4º do Decreto nº 92.530, de 09 de abril de

1986, as atividades dos Engenheiros e Arquitetos, especializados em Engenharia de

Segurança do Trabalho serão definidas pelo CONFEA;



Considerando que as atividades dos Engenheiros e Arquitetos especializados em

Engenharia de Segurança do Trabalho, foram definidas pelo CONFEA no art. 4º da

Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991;

Considerando o disposto na Resolução nº 425, de 18 de dezembro de 1998, do

CONFEA, que “dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e dá outras

providências”;

RESOLVE:

Art. 1º As atividades relativas à Engenharia de Segurança do Trabalho ficam sujeitas

à Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, definida pela Lei nº 6.496, de 1977.

§ 1º Os estudos, projetos, planos, relatórios, laudos e quaisquer outros trabalhos ou

atividades relativas à Engenharia de Segurança do Trabalho, quer público, quer

particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades

competentes, administrativas e judiciárias, e só terão valor jurídico quando seus

autores forem Engenheiros ou Arquitetos, especializados em Engenharia de

Segurança do Trabalho e registrados no Conselho Regional de Engenharia,

Arquitetura e Agronomia – CREA.

§ 2º Os estudos, projetos, planos, relatórios, laudos e quaisquer outros trabalhos ou

atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho referidos no parágrafo anterior,

somente serão reconhecidos como tendo valor legal se tiverem sido objeto de ART

no CREA competente.



Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, entende-se como Engenharia de

Segurança do Trabalho:

I- a prevenção de riscos nas atividades de trabalho com vistas à preservação da

saúde e integridade da pessoa humana; e

II- a proteção do trabalhador em todas as unidades laborais, no que se refere à

questão de segurança, inclusive higiene do trabalho, sem interferência específica

nas competências legais e técnicas estabelecidas para as diversas modalidades da

Engenharia, Arquitetura e Agronomia, conforme o Parecer nº 19/87 do Conselho

Federal de Educação.

Art. 3º Em consonância com o disposto no artigo anterior, as atividades de

Engenharia de Segurança do Trabalho que serão objeto de ART, são aquelas previstas

nos itens 1 a 18 do art. 4º da Resolução nº 359, de 1991, do CONFEA.

Parágrafo único. O profissional, ao preencher o formulário de ART, especificará em

qual item do art. 4º da Resolução nº 359, de 1991, do CONFEA, se enquadra o

documento técnico e/ou atividade técnica objeto de Anotação de Responsabilidade

Técnica.

Art. 4º Incluem-se entre as atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho,

referidas no art. 4º da Resolução nº 359, de 1991, a elaboração e os seguintes

documentos técnicos, previstos na Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, que

regulamentou a Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, que alterou o Capítulo V,

Título II da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT:



I- programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da construção -

PCMAT, previsto na NR-18;

II- programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, previsto na NR-09;

III- programa de conservação auditiva;

IV- laudo de avaliação ergonômica, previsto na NR-17;

V- programa de proteção respiratória, previsto na NR-06; e

VI- programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno – PPEOB, previsto na

NR-15.

§ 1º Os documentos técnicos referidos nos incisos do “caput” deste artigo somente terão

valor legal e só poderão ser submetidos às autoridades competentes, se acompanhados

das devidas ARTs.

§ 2º As ART´s referidas no parágrafo anterior, terão validade durante os prazos nelas

obrigatoriamente fixados.

Art. 5º Todo empreendimento econômico dos setores, industrial, comercial e agrícola

fica sujeito a ter, nos termos da legislação vigente, um Programa de Prevenção de Riscos

Confea – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia LDR - Leis Decretos,

Resoluções Ambientais – PPRA, conforme o nível de risco que apresenta para os seus

trabalhadores, que deve ser objeto de ART no CREA de jurisdição em que se localiza.



§ 1º No caso da indústria da construção civil, com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, será

obrigatória a existência unicamente do Programa de Condições e Meio Ambiente de

Trabalho na Indústria da Construção – PCMAT, anotado no CREA de jurisdição da

localização do empreendimento.

§ 2º O PPRA ou o PCMAT, previstos no “caput” e no § 1º deste artigo, somente serão

dispensados nos casos em que a legislação específica assim dispuzer.

§ 3º Em cada caso específico, os documentos técnicos previstos no art. 4º desta

Resolução deverão permanecer no empreendimento referido no “caput” deste artigo, à

disposição dos CREAs, com os seus relatórios de fiscalização fazendo, obrigatoriamente,

menção quanto às suas existências ou não e, em caso negativo, deverão autuar o seu

empreendedor, por infração à alínea “a”, do art. 6º da Lei nº 5.194, de 1966.

§ 4º As execuções dos planos e programas referidos no art. 4º desta Resolução serão

objeto de ART´s específicas.

§ 5º Os CREAs definirão os tipos de empreendimentos econômicos cujos PPRAs e PCMATs

poderão ser elaborados por Técnico de Segurança do Trabalho em função das

características de seu currículo escolar, considerados, em cada caso, os conteúdos das

disciplinas que contribuem para sua formação profissional.

Art. 6º As atividades de Engenharia de Segurança do Trabalho que não tiverem sido

objeto de ART, até a data de publicação desta Resolução, poderão ser anotadas se

atenderem o disposto na Resolução nº 394, de 17 de março de 1995, do CONFEA.



Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

HENRIQUE LUDUVICE

Presidente

LUIS ABÍLIO DE SOUSA NETO

Vice-Presidente



Decisão Plenária 1864/2018

Ementa: Aprova o projeto de Resolução que “discrimina as atividades e

competências profissionais do engenheiro de saúde e segurança e insere o título na

Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do

exercício profissional” e dá outra providência. O Plenário do Confea, reunido em

Brasília em 28 de novembro de 2018, apreciando o Relatório e Voto Fundamentado

em Pedido de Vista exarado pelo Conselheiro Federal Jorge Luiz Bitencourt da Rocha,

que trata de proposta de resolução que discrimina as atividades e competências

profissionais do engenheiro de saúde e segurança e insere o respectivo título na

Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, e considerando que a

proposta foi apresentada pela Comissão de Educação e Atribuição Profissional - CEAP,

em 7 de março de 2017, por meio da Deliberação nº 127/2017-CEAP, e encaminhada à

Gerência de Conhecimento Institucional - GCI visando ao início do processo legislativo

de acordo com a Resolução nº 1.034, de 29 de setembro de 2011; considerando que a

GCI elaborou a Informação nº 011/2017-SIS/GCI e encaminhou o processo à Gerência

Técnica - GTE para análise do mérito da proposta; considerando que a análise

realizada pela GTE visou a verificar a adequação das atividades e competências

profissionais, da denominação do título profissional, bem como da modalidade na

qual se insere o profissional;



Considerando que a GTE apontou em seu parecer que o curso em apreço deveria ser

inserido em modalidade genérica do grupo engenharia, criada para tal fim, posto que

uma vez contando com título em nível de graduação plena, igualando-se às demais

áreas de atuação da engenharia para todos os fins, a área da engenharia de

segurança do trabalho não mais teria característica transversal e especial, exceto em

seu nível de formação de especialização, o que não justificaria sua manutenção em

modalidade diferenciada; considerando que em face de tal entendimento, a GTE

sugeriu que os títulos profissionais de Técnico em Segurança do Trabalho e de

Tecnólogo em Segurança do Trabalho também deveriam ser movidos para integrar

esta nova modalidade genérica do grupo engenharia, juntamente com o título de

Engenheiro em Saúde e Segurança e de outros cursos identificados de Engenharia de

Segurança em nível de graduação, remanescendo apenas o título em nível de

especialização na modalidade especial, de modo a garantir a isonomia de tratamento

entre as diversas modalidades no âmbito do Sistema Confea/Crea; considerando,

entretanto, que a GCI entendeu que, por força do art. 4º da Resolução no 1.034, de

2011, os meios formais para implementação de tal procedimento, com a criação de

modalidade genérica do grupo engenharia e eventual migração dos títulos de nível

médio e tecnológico a outra modalidade, deverão ser objeto de resoluções

específicas para este fim, evitando-se que o presente ato administrativo normativo

contenha matéria estranha ao objeto que visa a normatizar;



considerando que, na análise da GCI, foram identificados riscos entendidos como

importantes no que se refere à organização do Sistema Confea/Crea, notadamente

no que tange à definição das modalidades genéricas do grupo engenharia, ao registro

das entidades de classe que abrigam os profissionais da área da engenharia de

segurança do trabalho, ao cômputo da proporcionalidade de tais profissionais para a

composição de câmaras especializadas e dos plenários dos Creas e do Confea, e à

diferenciação de nomenclaturas dos títulos profissionais em face da necessidade de

caracterização dos diversos níveis de Formação; considerando que a GCI entendeu

que, uma vez convalidado o entendimento da GTE e da GCI nestes aspectos, seriam

necessárias outras iniciativas normativas de modo a harmonizar os entendimentos da

Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002, da Resolução nº 1.070 e da Resolução

nº 1.071, ambas de 15 de dezembro de 2015; considerando que a GCI entendeu

também que uma revisão sobre a melhor acomodação de tais títulos profissionais em

suas respectivas modalidades deverá ser melhor estudada e objeto de normatização

em momento oportuno, sem prejuízo da necessidade de se definir de pronto as

atribuições do engenheiro de saúde e segurança de modo a não prejudicar os

egressos deste curso e sua inserção no mercado de trabalho; considerando que a

GTE, no que tange às atribuições profissionais dos engenheiros em saúde e

segurança, apontou que não seria razoável conceder atribuições mais restritas aos

profissionais em nível de graduação, cuja carga horária de matérias específicas e

profissionalizantes somam cerca de 1500 horas, que aquelas concedidas aos

profissionais da área em nível de especialização, cuja carga-horária é de apenas 600

horas;



considerando que a GCI acolheu os entendimentos da GTE quanto às atribuições a

serem concedidas aos egressos do curso de Engenharia de Saúde e Segurança, de

modo que procedeu à alteração do texto em tramitação, notadamente em seu art.

2º, apresentando ainda versão consolidada do texto normativo, na qual as atribuições

seriam aquelas do art. 4º da Resolução nº 359, de 31 de julho de 1991, e do art. 4º da

Resolução no 437, de 27 de novembro de 1999; considerando que a GCI se manifestou

pela admissibilidade da proposta de resolução, com sugestões de alteração em

relação ao original; considerando que a GCI sugeriu, em face do vulto de trabalho

decorrente dos riscos identificados pela edição do presente normativo, que fosse

encaminhado preventivamente cópia integral do parecer à CONP, para que esta

pudesse antecipar-se na elaboração de eventuais estudos necessários, e para que

esta solicitasse ainda o posicionamento da Coordenadoria de Câmaras Especializadas

de Engenharia de Segurança do Trabalho - CCEEST, em determinados aspectos;

considerando que a Procuradoria Jurídica do Confea entendeu que, do ponto de vista

jurídico, não há óbices ao prosseguimento da proposta de resolução apresentada;

considerando que a CEAP, por meio da Deliberação nº 428/2017-CEAP, aprovou a

proposta de resolução em epígrafe, estabelecendo o rito ordinário para o processo

legislativo; considerando que o anteprojeto de resolução nº 008/2017 foi

encaminhado para manifestação por meio do Ofício Circular nº 3611/2017 de 20 de

outubro de 2017, para agentes competentes e para consulta pública mediante o

sistema de audiências públicas (http://audie.nciapublica.confea.org.br/), ficando

disponível pelo período de 21 de outubro a 19 de dezembro de 2017;



considerando que o anteprojeto recebeu 317 (trezentos e dezessete) contribuições,

sendo 315 (trezentos e quinze) recebidas por meio do sistema de consulta pública

disponibilizado no site do Confea e 2 (duas) contribuição protocoladas no Confea sob

os números 6103/2017 e 0017/2018, esta última de forma intempestiva;

considerando que a partir da análise das contribuições pela GCI, através do Parecer

nº 026/2018 –GCI, verificou-se que a maioria se refere ao mérito da regulamentação,

apresentando apenas o posicionamento favorável ou contrário, sem sugestões de

alteração do texto normativo; considerando que os resultados extraídos de tal análise

são os seguintes: 84 manifestações contrárias, 224 manifestações favoráveis e 7

manifestações não aplicáveis/aproveitáveis; considerando que, conforme relatou a

GCI, não houve qualquer manifestação que sugerisse efetivamente modificações

sobre o texto proposto, apenas posicionando-se favorável ou contrário à iniciativa;

considerando que a Procuradoria Jurídica - PROJ, em sua análise de legalidade,

entendeu que, do ponto de vista jurídico, não há óbices ao prosseguimento da

proposta de resolução apresentada para inserir o título de engenheiro de saúde e

segurança na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea; considerando

que a CEAP, através da Deliberação nº 130/2018-CEAP, aprovou o mérito do texto do

Anteprojeto de Resolução e encaminhou o presente processo à CONP para apreciação

dos aspectos procedimentais e legais do projeto, em cumprimento ao art. 38 da

Resolução nº 1034, de 2011, a qual encaminhou ao Plenário do Confea por meio da

Deliberação nº 066/2018-CONP; considerando que, em relação ao texto proposto, a

inclusão do título no grupo e na modalidade especial está adequada em face das

características do curso;



considerando, entretanto, que o mais correto, em relação às atribuições dos

egressos, é citá-las, de forma explícita, no corpo da resolução, e não fazer remissão

a resoluções já existentes, uma vez que eventualmente podem ser revogadas ou

modificadas; considerando que, dessa forma, propõe-se uma emenda ao art. 2º da

proposta de resolução relacionando item a item as atividades referentes ao título de

Engenheiro de Saúde e Segurança; considerando que o parágrafo único do art. 40 da

Resolução nº 1.034, de 2011, dispõe que: “A alteração proposta durante a sessão

plenária será apresentada na forma de emenda.”; considerando que a resolução

supracitada dispõe também, em seu art. 41, que a emenda ao projeto será objeto de

análise técnico-jurídica, que abordará também seu reflexo sobre as demais

disposições; considerando que a Procuradoria Jurídica analisou a proposta de emenda

e entendeu que, de fato, a melhor técnica legislativa recomenda que no próprio

texto da norma conste expressamente as atribuições que estão sendo concedidas;

considerando que, nesse sentido, reiterou-se o Parecer nº 312/2017-SUCON, pela

possibilidade de adoção da proposta apresentada em sede de pedido de vista;

considerando que a análise da Gerência de Conhecimento Institucional – GCI

entendeu pela admissibilidade da proposta de emenda, apresentando ajustes de

redação do corpo da resolução na sua totalidade; considerando que, após

encaminhado o processo à CEAP, a comissão, após analisar a emenda, entendeu que

não há alteração do mérito e que se deve concordar com a análise tanto da PROJ

quanto da GCI em relação à técnica legislativa e à admissibilidade do texto;

considerando que a CEAP concluiu por recepcionar a proposta de emenda

apresentada;



considerando que, para facilitar a apresentação da matéria em Plenário, está sendo

reproduzido, em anexo, todo o texto da resolução, incluída a emenda relativa ao art.

2º; considerando que a CEAP e a CONP concordaram com o teor do relatório e voto

fundamentado em pedido de vista, DECIDIU, por unanimidade: 1) Com base na

Resolução nº 1.034, de 2011, aprovar o projeto de Resolução que “discrimina as

atividades e competências profissionais do engenheiro de saúde e segurança e insere

o título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, para efeito de

fiscalização do exercício profissional”. 2) Após publicação e divulgação, determinar o

arquivamento dos autos. Presidiu a votação o Presidente JOEL KRÜGER. Presentes os

senhores Conselheiros Federais ALESSANDRO JOSE MACEDO MACHADO, CARLOS

BATISTA DAS NEVES, DANIEL ANTONIO SALATI MARCONDES, EDSON ALVES DELGADO,

FRANCISCO SOARES DA SILVA, INARE ROBERTO RODRIGUES POETA E SILVA, JACKSON

LUIZ JARZINSKI, JOÃO BOSCO DE ANDRADE LIMA FILHO, JORGE LUIZ BITENCOURT DA

ROCHA, LAERCIO AIRES DOS SANTOS, LUCIANO VALERIO LOPES SOARES, OSMAR

BARROS JUNIOR, RICARDO AUGUSTO MELLO DE ARAUJO, RONALD DO MONTE SANTOS,

WILIAM ALVES BARBOSA e ZERISSON DE OLIVEIRA NETO.

Cientifique-se e cumpra-se.

Brasília, 03 de dezembro de 2018.

Eng. Civ. Joel Krüger

Presidente do Confea



Resolução 1.107/18 do Confea

Discrimina as atividades e competências profissionais do engenheiro de saúde e

segurança e insere o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema

Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

O CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA – CONFEA, no uso das

atribuições que lhe confere o art. 27, alínea “f”, da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro

de 1966, e

Considerando o art. 7º da Lei nº 5.194, de 1966, que se refere em termos genéricos

às atividades profissionais do engenheiro e do engenheiro agrônomo;

Considerando o Parecer CNE/CES nº 1.362, de 12 de dezembro de 2001, e a Resolução

CNE/CES nº 11, de 11 de março de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares

Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia;

Considerando a Tabela de Títulos Profissionais do Sistema Confea/Crea, aprovada

pela Resolução nº 473, de 26 de novembro de 2002;

Considerando o art. 1° da Resolução nº 1.073, de 19 de abril de 2016, que estabelece

normas para a atribuição de títulos, atividades, competências e campos de atuação

profissionais no âmbito das profissões que, por força de legislação federal

regulamentadora específica, forem fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea;



Considerando a necessidade de discriminar as atividades das diferentes modalidades

profissionais da Engenharia e as da Agronomia para fins de fiscalização de seu

exercício profissional,

RESOLVE

Art. 1º Discriminar as atividades e competências profissionais do engenheiro de saúde

e segurança e inserir o respectivo título na Tabela de Títulos Profissionais do Sistema

Confea/Crea, para efeito de fiscalização do exercício profissional.

Art. 2º Compete ao engenheiro de saúde e segurança o desempenho das seguintes

atividades:

I - supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente os serviços de Engenharia de

Segurança do Trabalho;

II - estudar as condições de segurança dos locais de trabalho e das instalações e

equipamentos, com vistas especialmente aos problemas de controle de risco,

controle de poluição, higiene do trabalho, ergonomia, proteção contra incêndio e

saneamento;

III - planejar e desenvolver a implantação de técnicas relativas a gerenciamento e

controle de riscos;



IV - vistoriar, avaliar, realizar perícias, arbitrar, emitir parecer, laudos técnicos e

indicar medidas de controle sobre grau de exposição a agentes agressivos de riscos

físicos, químicos e biológicos, tais como poluentes atmosféricos, ruídos, calor,

radiação em geral e pressões anormais, caracterizando as atividades, operações e

locais insalubres e perigosos;

V - analisar riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas

preventivas e corretivas e orientando trabalhos estatísticos, inclusive com respeito a

custo;

VI - propor políticas, programas, normas e regulamentos de Segurança do Trabalho,

zelando pela sua observância;

VII - elaborar projetos de sistemas de segurança e assessorar a elaboração de

projetos de obras, instalação e equipamentos, opinando do ponto de vista da

Engenharia de Segurança;

VIII - estudar instalações, máquinas e equipamentos, identificando seus pontos de

risco e projetando dispositivos de segurança;

IX - projetar sistemas de proteção contra incêndios, coordenar atividades de combate

a incêndio e de salvamento e elaborar planos para emergência e catástrofes;

X - inspecionar locais de trabalho no que se relaciona com a segurança do Trabalho,

delimitando áreas de periculosidade;



XI - especificar, controlar e fiscalizar sistemas de proteção coletiva e equipamentos

de segurança, inclusive os de proteção individual e os de proteção contra incêndio,

assegurando-se de sua qualidade e eficiência;

XII - opinar e participar da especificação para aquisição de substâncias e

equipamentos cuja manipulação, armazenamento, transporte ou funcionamento

possam apresentar riscos, acompanhando o controle do recebimento e da expedição;

XIII - elaborar planos destinados a criar e desenvolver a prevenção de acidentes,

promovendo a instalação de comissões e assessorando-lhes o funcionamento;

XIV - orientar o treinamento específico de Segurança do Trabalho e assessorar a

elaboração de programas de treinamento geral, no que diz respeito à Segurança do

Trabalho;

XV - acompanhar a execução de obras e serviços decorrentes da adoção de medidas

de segurança, quando a complexidade dos trabalhos a executar assim o exigir;

XVI - colaborar na fixação de requisitos de aptidão para o exercício de funções,

apontando os riscos decorrentes desses exercícios;

XVII - propor medidas preventivas no campo da Segurança do Trabalho, em face do

conhecimento da natureza e gravidade das lesões provenientes do acidente de

trabalho, incluídas as doenças do trabalho;



XVIII - informar aos trabalhadores e à comunidade, diretamente ou por meio de seus

representantes, as condições que possam trazer danos a sua integridade e as medidas

que eliminam ou atenuam estes riscos e que deverão ser tomadas;

XIX – elaborar programa de condições e meio ambiente do trabalho na indústria da

construção - PCMAT, previsto na NR-18;

XX – elaborar programa de prevenção de riscos ambientais – PPRA, previsto na NR-09;

XXI - elaborar programa de conservação auditiva;

XXII – elaborar laudo de avaliação ergonômica, previsto na NR-17;

XXIII – elaborar programa de proteção respiratória, previsto na NR-06; e

XXIV – elaborar programa de prevenção da exposição ocupacional ao benzeno –

PPEOB, previsto na NR-15.

Art. 3º As competências do engenheiro saúde e segurança são concedidas por esta

resolução sem prejuízo dos direitos e prerrogativas conferidos ao engenheiro, ao

engenheiro agrônomo, ao geólogo ou engenheiro geólogo, ao geógrafo e ao

meteorologista por meio de leis ou normativos específicos.

Art. 4º As atividades e competências profissionais serão concedidas em conformidade

com a formação acadêmica do egresso, possibilitadas outras que sejam acrescidas na

forma disposta em resolução específica.



Art. 5º O engenheiro de saúde e segurança integrará o grupo ou categoria Especial,

modalidade Especial.

Parágrafo único. O respectivo título profissional será inserido na Tabela de Títulos

Profissionais do Sistema Confea/Crea conforme disposto no caput deste artigo e da

seguinte forma:

I - título masculino: Engenheiro de Saúde e Segurança;

II - título feminino: Engenheira de Saúde e Segurança; e

III - título abreviado: Eng. Saúde Seg.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 7 de dezembro de 2018

Eng. Civ. Joel Krüger

Presidente



Nota sobre o curso de Engenharia de

Saúde e Segurança
Nota dos docentes da graduação em Engenharia de Saúde e Segurança da

Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) – campus Itabira – sobre o credenciamento

do curso no sistema CONFEA/ CREA.

O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA – por meio da Resolução

1107, de 28/11/2018, discriminou as atividades e competências profissionais do

Engenheiro de Saúde e Segurança (Eng. Saúde Seg.) e inseriu o respectivo título na

Tabela de Títulos Profissionais do Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização

do exercício profissional. Este feito encerra um processo de mais de 5 anos, com a

aprovação do referido curso pelo Ministério da Educação, através da portaria 125-

2013, pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA/MG – por meio da

decisão plenária 145-2016, e por Comissões internas do próprio CONFEA, como a

Comissão de Educação e Atribuição Profissional (CEAP), através da deliberação

428/2017, e da Comissão de Organização, Normas e Procedimentos (CONP), através

da deliberação 066/2018.

Assim sendo, pontuamos de forma objetiva algumas questões em relação ao que esse

novo cenário gera no mercado, de acordo com a formação em Engenheira de Saúde e

Segurança (ESS), e sua relação com a Engenharia de Segurança do Trabalho (EST).

Outros esclarecimentos serão dados, individual ou coletivamente, por este corpo

docente à medida que este debate avançar na sociedade.



Por que uma graduação em Engenharia de Saúde e Segurança?

A criação de um curso em Engenharia de Saúde e Segurança se orientou por

demandas da sociedade, no tocante às relações de saúde e trabalho, bem como por

questões acadêmicas e de mercado. Os números de acidentes no trabalho e doenças

ocupacionais no Brasil podem ser considerados como um problema de saúde pública,

impactando consequentemente na economia do país. Acidentes fatais e de menor

proporção persistem nas empresas – mesmo com a legislação vigente e com a

implantação das técnicas tradicionais de controle da segurança do trabalho – e dados

epidemiológicos apontam para um aumento no desenvolvimento de doenças

psicossociais (como a depressão), potencialmente associadas à organização do

trabalho. Há uma sobrecarga sobre o sistema público de saúde, com aumento e

mudança no perfil do adoecimento ocupacional, onerando os serviços de assistência

em saúde e previdência social, aumentando custos de proteção, e causando dor e

sofrimento aos trabalhadores e trabalhadoras parcial ou totalmente incapacitados de

ter uma vida ativa. É urgente a demanda no Brasil por maiores investimentos na

formação profissional, no desenvolvimento de novas tecnologias e em pesquisas

voltadas à saúde e segurança no trabalho, o que pode ser proporcionado por um

curso superior nesta área. Esta proposta não é nenhuma novidade no mundo, já que

outros países – como Estados Unidos, França, Espanha e Dinamarca – já desenvolvem

formações em saúde e segurança no trabalho em nível de graduação, e agora o Brasil

também vai seguir essa tendência.



Assim, após tentativas de diversas instituições brasileiras ao longo dos anos 2000 em

consolidar um curso de graduação em engenharia de segurança, a UNIFEI, campus

Itabira, inicia a primeira turma da graduação em 2010 e obtém o reconhecimento

pelo sistema CONFEA/CREA em 2018.

Como é a formação do Eng. Saúde Seg. da UNIFEI?

A graduação em ESS é uma formação generalista, com duração total de cinco anos,

contemplando o ciclo básico da engenharia (disciplinas em matemática, física,

química e humanas), bem como todo o conteúdo da EST (sendo ele, principalmente,

higiene ocupacional, legislação e normas técnicas, análise e gestão de riscos e

proteção contra incêndios), além de longa formação em saúde do trabalhador (com

disciplinas como “Saúde do Trabalhador”, “Ergonomia”, “Aspectos Psicossociais do

Trabalho”, “Epidemiologia Ocupacional”, “Toxicologia Ocupacional” e “Fisiologia

Humana”), organização do trabalho (com disciplinas como “Processos Industriais”,

“Economia do Trabalho”, “Modelos de Organização do Trabalho” e “Fatores Humanos

e Organizacionais”) e ainda estudos sobre saúde e segurança em setores específicos,

como na Agroindústria , Mineração e Siderurgia, além de formação em inovação e

empreendedorismo. O graduando utiliza laboratórios modernos e bem equipados,

onde são realizadas pesquisas, projetos de extensão e aulas práticas, além de fazer

estágios e visitas técnicas em empresas e órgãos públicos da região de Itabira/MG1.



Quais as principais diferenças entre o Eng. Saúde Seg. e o Engenheiro de

Segurança do Trabalho (Eng. Seg. Trab.)?

Mesmo que a Resolução 1107 do CONFEA tenha concedido para o Eng. Saúde Seg. as

mesmas atribuições do Eng. Seg. Trab., a formação e a prática profissional se diferem

consideravelmente, com disciplinas e atividades que ultrapassam a formação

tradicional em segurança do trabalho. Enquanto a EST é uma especialização,

atualmente com tempo mínimo de 360h2 e tem como objeto de análise a segurança

do trabalhador (cumprimento de normas, elaboração de programas e atividades

previstas na NR4), a ESS é uma graduação com cerca de 3700 h e seu objeto de

análise e transformação é fundamentalmente o trabalho humano, as suas

contradições e o impacto causado na saúde do trabalhador e na segurança do sistema

sociotécnico. Em relação à prática profissional, além das atividades desenvolvidas

nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho

(SESMT), como a produção de documentos, dados estatísticos e treinamentos, o Eng.

Saúde Seg. é capaz de coordenar sistemas integrados de gestão, desenvolver

programas de segurança sistêmica, realizar diagnósticos de cultura de segurança,

elaborar de projetos de segurança de máquinas e equipamentos, construir projetos

de prevenção e combate a incêndio e riscos ambientais, realizar análises de acidente

organizacionais baseadas na atividade real de trabalho, desenvolver projetos

ergonômicos, analisar e gerir dados relacionados à absenteísmo e saúde do

trabalhador, etc.



Como fica a NR4? O que muda para o Eng. Seg. Trab. especialista?

A princípio, não haverá alteração na NR4. Como diz o item 4.4 dessa norma, os SEMST

devem ser compostos por Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho,

Técnico de Segurança do Trabalho, Enfermeiro do Trabalho e Auxiliar ou Técnico em

Enfermagem do Trabalho. E quem é o Engenheiro de Segurança do Trabalho? De

acordo com esta mesma norma, bem como a Lei 7.410/85, o título de Eng. Seg. Trab.

só pode ser conferido em nível de especialização. Neste sentido, a Resolução

473/2002 do CONFEA traz, na Tabela de Títulos Profissionais, o Eng. Saúde Seg. no

grupo “Especiais” em nível graduação, e o Eng. Seg. Trab. em nível especialização. O

Eng. Saúde Seg., portanto, é um engenheiro graduado como outro qualquer, com

competências em segurança do trabalho e saúde do trabalhador. Dessa maneira,

enquanto ainda não há modificação dessas leis, para ser responsável pelo SESMT, o

graduado em Engenharia de Saúde e Segurança deverá cursar uma especialização em

Engenharia de Segurança do Trabalho. A tendência, no entanto, é que essas leis

sejam futuramente modificadas e melhor adaptadas à realidade, dado que, embora a

Resolução 1107 do CONFEA tenha concedido para o Eng. Saúde Seg. as mesmas

atribuições do Eng. Seg. Trab., a formação e prática profissional do Eng. Saúde Seg.,

como mostrado acima, é consideravelmente mais ampla e aprofundada.



Como a sociedade e o mercado absorvem o Eng. Saúde Seg.? O que os formandos

têm feito?

Embora o curso tenha tido a primeira turma formada somente no final de 2014, a

Engenharia de Saúde e Segurança já tem profissionais no mercado de trabalho, na

academia e com produção científica importante. Há profissionais contratados em

diferentes empresas, realizando pesquisas em nível de mestrado e doutorado, e

artigos científicos publicados em revistas nacionais e internacionais sobre saúde,

segurança e trabalho. Já vemos novos profissionais como responsáveis pela segurança

nas empresas, como consultores, pesquisadores, professores, gestores, peritos,

assistentes técnicos e empreendedores, mesmo sem a obrigatoriedade estabelecida

pela NR4, devido à competência e capacidade técnica do profissional que chega ao

mercado.

Qual a importância que o reconhecimento deste curso tem para a melhoria

efetiva das condições de trabalho no Brasil?

A Engenharia de Saúde e Segurança traz contribuições diversas para a sociedade,

academia e mercado de trabalho, no sentido de investir na consolidação do saber

sobre a relação do trabalhador com o seu trabalho, por meio de soluções e

tecnologias para alcance dos objetivos organizacionais e sociais. A graduação insere

na sociedade um profissional com entendimento profundo da relação saúde e

segurança no trabalho, capaz de atuar no desenvolvimento de tecnologias para a

prevenção de agravos à saúde e de danos ao ambiente.



Assim, a nova profissão de Eng. Saúde Seg. pode gerar ainda mais valor e

investimentos na área, ampliando oportunidades de estágio e trabalho, e abrindo as

portas para o desenvolvimento em pesquisas, inovação e projetos de extensão para

aculturação das questões primordiais à vida humana no contexto do trabalho, com o

foco na sustentabilidade em seu sentido mais amplo, ou seja, garantindo o progresso

do país com o devido respeito à saúde e ao ambiente em que vivemos. O debate

sobre a regulamentação desta nova profissão extrapola a resolução do CONFEA, pois

coloca em questão a posição secundária que a Saúde e Segurança dos Trabalhadores

têm tido nos últimos anos. Para além de formar profissionais em Engenharia de Saúde

e Segurança, é preciso criar meios em nível local, regional e nacional para a melhoria

efetiva das condições de trabalho no Brasil.

Itabira, 21 de dezembro de 2018.

Docentes do curso de Engenharia de Saúde e Segurança da UNIFEI, campus

Itabira.



 ANEST já solicitou ao CONFEA/JOEL reconsideração, revisão e anulação da DP

1864/18 por conflitar com a Lei nº 7.410/85 e por não atender NR 4 (SESMT) da

Portaria 3.214/78.

 CCEEST e as CEEST tem em suas discussões pautado a mesma solicitação da ANEST

e em cada caso terá que ser analisado o projeto pedagógico e currículo escolar –

competências – Profissão sem atribuições regulamentadas em Lei.



Obrigado pela atenção

Gley Rosa

Engenheiro de Segurança do Trabalho

2º Seminário de Engenharia de Segurança contra Incêndios e Emergências

Contato:

E-mail – gleyrosa50@gmail.com

Telefone – (11) 99291-5348


