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São Paulo, 28 de agosto de 2017 

 

 

Nota de esclarecimento AESAS/CJ nº 1/2017 

 

Responsabilidade dos profissionais técnicos no gerenciamento de áreas contaminadas  

 

 

 A AESAS entendeu como oportuna a elaboração de uma nota de esclarecimento sobre as 

responsabilidades legais dos responsáveis técnicos pelo planejamento e pela execução das diversas 

etapas do processo de gerenciamento de áreas contaminadas. 

  

No Estado de São Paulo, os chamados responsáveis legais (o cliente)  pelo gerenciamento de 

áreas contaminadas, elencados nos incisos I a VI do art. 13 da Lei Estadual nº 13.577/2009, são 

obrigados a contratar profissional técnico (responsável técnico), pessoa física ou jurídica, para 

planejar e executar as etapas do referido gerenciamento, incluindo avaliação preliminar, investigação 

confirmatória, investigação detalhada e avaliação de risco (art. 38 do Decreto Estadual nº 

59.263/2013), assim como plano de intervenção (art. 25, §5º da Lei Estadual nº 13.577/2009 e art. 49 

do Decreto Estadual nº 59.2603/2013). 

  

 Para a realização dos serviços técnicos prestados no âmbito dessas etapas deve ser observada 

a exigência de anotação de responsabilidade técnica (ART)1 e a assinatura da declaração de 

responsabilidade prevista no ANEXO A do Anexo II da Decisão de Diretoria nº 38/2017/C. 

 

 Esses documentos – relatórios e planos assinados pelo profissional técnico e apresentados para 

a agência ambiental – têm como finalidade atestar a competência técnica do profissional contratado 

e a veracidade das informações prestadas. 

 

Em linhas gerais, a responsabilidade do técnico está restrita à qualidade do trabalho que será 

realizado por ele e sua equipe, ao atendimento das regras e diretrizes encontradas na legislação 

vigente, aos relatórios e planos por ele apresentados, e à gestão eficiente do projeto completo perante 

o responsável legal, ou seja, o cliente. Devem ser, considerados para fim de atendimento ao 

contratado entre as partes, os termos da proposta técnica e comercial aprovada pelo cliente. 

 

O profissional técnico que descumprir suas obrigações contratuais ou, ainda, cumpri-las 

inadequadamente por imprudência, negligência ou imperícia, está sujeito a consequências jurídicas – 

                                                        
1 A ART foi instituída pela Lei Federal nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977. De acordo com essa lei, a ART define para 

os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia, arquitetura e agronomia e é obrigatória 

em todo contrato, escrito ou verbal, para a execução de obras ou prestação de quaisquer serviços profissionais referentes 

a quaisquer dessas três áreas do conhecimento. 
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responsabilidade – nas esferas penal, administrativa e civil, sem prejuízo da responsabilidade perante 

ao respectivo conselho de classe. Merece atenção a subcontratação de terceiros considerando que os 

atos por eles praticados poderão acarretar responsabilidade para a consultoria técnica. 

 

 


