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LEGISLAÇÃO

PROFISSIONAL

Art. 27 - São atribuições do Conselho Federal: 

e) julgar em última instância os recursos sobre registros, decisões e penalidades impostas pelos Conselhos 
Regionais; 

f) baixar e fazer publicar as resoluções previstas para regulamentação e execução da presente Lei, e, ouvidos os 
Conselhos Regionais, resolver os casos omissos; 

Art. 34 - São atribuições dos Conselhos Regionais: 

b) criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de maior eficiência da fiscalização estabelecida na 
presente Lei; 

e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de penalidades e multas; 

f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões reguladas pela presente Lei; 

i) sugerir ao Conselho Federal medidas necessárias à regularidade dos serviços e à fiscalização do exercício das 
profissões reguladas nesta Lei;

l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior eficiência da fiscalização; 

Art. 46 - São atribuições das Câmaras Especializadas: 

a) julgar os casos de infração da presente Lei, no âmbito de sua competência profissional específica; 

c) aplicar as penalidades e multas previstas; 

e) elaborar as normas para a fiscalização das respectivas especializações profissionais; 

Art. 24 - A aplicação do que dispõe esta Lei, a verificação e a fiscalização do exercício e 
atividades das profissões nela reguladas serão exercidas por um Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), e Conselhos Regionais de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia (CREA), organizados de forma a assegurarem unidade de 

ação. 



O QUE O CONFEA

DEVE ENTREGAR?
Normatização

Julgamento de 
recursos

Aplicação do 
Código de Ética

Atuação 
coordenada

Unidade de ação

Articulação com os 
Poderes Públicos

Inserção nas 
Políticas Públicas

Sustentabilidade

Eficiência

Eficácia

Efetividade

Governança 

Transparência

Segurança dos 
empreendimentos

Qualidade dos 
serviços 

profissionais

Ética profissional

Excelência dos 
serviços públicos

Acesso à 
informação

Legislação 

Profissional

RESULTADOS = SERVIÇOS + VALOR AGREGADO


