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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ
CERTIDÃO DE ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS Nº: 44833/2014

Certificamos, para fins de direito, as atribuições do profissional abaixo qualificado:
Nome:
ROGERIO DIAS REGAZZI
Registro:
1994110654
Data de
11/10/1994
Registro:
Carteira:
RJ-138481/D
Emitida em:
04/06/1997
CPF:
995.694.347-91
RNP:
2002864373
TÍTULO(S):
ENGENHEIRO MECANICO
RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18)
São as estabelecidas conforme descrição a seguir:
RESOLUCAO número 218 de 29/06/1973, do CONFEA...........................................................................
'Art. 1º - Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da
Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes
atividades: Atividade 01 - Supervisão, coordenação e orientação técnica; Atividade 02 - Estudo, planejamento,
projeto e especificação; Atividade 03 - Estudo de viabilidade técnico-econômica; Atividade 04 - Assistência,
assessoria e consultoria; Atividade 05 - Direção de obra e serviço técnico; Atividade 06 - Vistoria, perícia,
avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Atividade 07 - Desempenho de cargo e função técnica; Atividade
08 - Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Atividade 09 - Elaboração
de orçamento; Atividade 10 - Padronização, mensuração e controle de qualidade; Atividade 11 - Execução de
obra e serviço técnico; Atividade 12 - Fiscalização de obra e serviço técnico; Atividade 13 - Produção técnica e
especializada; Atividade 14 - Condução de trabalho técnico; Atividade 15 - Condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção; Atividade 16 - Execução de instalação, montagem e reparo;
Atividade 17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação; Atividade 18 - Execução de desenho
técnico.'
'Art. 12 - Compete ao ENGENHEIRO MECÂNICO ou ao ENGENHEIRO MECÂNICO E DE AUTOMÓVEIS ou ao
ENGENHEIRO MECÂNICO E DE ARMAMENTO ou ao ENGENHEIRO DE AUTOMÓVEIS ou ao ENGENHEIRO
INDUSTRIAL MODALIDADE MECÂNICA: I - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º desta Resolução,
referentes a processos mecânicos, máquinas em geral; instalações industriais e mecânicas; equipamentos
mecânicos e eletro-mecânicos; veículos automotores; sistemas de produção de transmissão e de utilização do
calor; sistemas de refrigeração e de ar condicionado; seus serviços afins e correlatos.'
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18)
São as estabelecidas conforme descrição a seguir:
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RESOLUCAO número 359 de 31/07/1991, do CONFEA...........................................................................
'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.'
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ANOTAÇÕES: O PORTADOR ESTA REGISTRADO COMO ENG DE SEGURANCA DO TRABALHO NOS TER
MOS DA LEI 7410/85, ART 1, ITEM I,ESTANDO HABILITADO AO EXERCICIO PROFISSIONAL COM
ATRIBUICOES DO ART 4, DA RES 359, DO CONFEA DE 31/07/91, CONFORME CERTIFICADO EXPEDIDO
PELO CEFET"CSF", DATADO DE 12/06/95.
FINALIDADE: PROVA JUNTO A ORGÃO PÚBLICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro, 5 de Junho de 2014.

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior
dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do
registro.

Código de Controle do Comprovante: 0.31064510217518415
Emitida às: 05/06/2014 11:30 (Hora de Brasília)
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no endereço
www.crea-rj.org.br.
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