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§ 3º A unidade responsável pela gestão de riscos e controles internos deverá
reportar diretamente ao Conselho de Administração situações em que houver suspeita do
envolvimento do Diretor-Presidente em irregularidades ou quando este deixar de adotar as
medidas necessárias em relação à situação a ele relatada.
Seção III
Ouvidoria
Art. 52. A Ouvidoria se vincula ao Conselho de Administração, ao qual deverá
se reportar diretamente.
§ 1º À Ouvidoria compete:
I - receber e examinar sugestões e reclamações visando melhorar o
atendimento da empresa em relação a demandas de investidores, empregados,
fornecedores, clientes, usuários e sociedade em geral;
II - receber e examinar denúncias internas e externas, inclusive sigilosas,
relativas às atividades da empresa; e
III - outras atividades correlatas definidas pelo Conselho de Administração.
§ 2º A Ouvidoria deverá dar encaminhamento aos procedimentos necessários
para solução dos problemas suscitados, e fornecer meios suficientes para os interessados
acompanharem as providências adotadas.
§ 3º O membro titular da Ouvidoria será nomeado e destituído pelo Conselho
de Administração.
§ 4º O membro titular da Ouvidoria poderá permanecer no mesmo cargo pelo
período máximo de três anos consecutivos, permitida prorrogação uma única vez, por igual
período, desde que autorizada pelo Conselho de Administração.
CAPÍTULO VIII
PESSOAL
Art. 53. O regime jurídico do pessoal da EMGEA será o da Consolidação das Leis
do Trabalho -CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e da
legislação complementar, condicionada a admissão à prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos.
Parágrafo único. A EMGEA, enquanto não dispuser de quadro próprio, poderá
exercer suas atividades com pessoal cedido pela administração pública federal, mesmo em
função não comissionada, nos termos da Medida Provisória nº 2.196-3, de 24 de agosto de
2001.
CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 54. Os administradores e os Conselheiros Fiscais são responsáveis, na
forma da lei, pelos prejuízos ou danos causados no exercício de suas atribuições.
Art. 55. A EMGEA, por intermédio de sua consultoria jurídica ou mediante
advogado especialmente contratado, assegurará aos integrantes e ex-integrantes da
Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal a defesa em processos
judiciais e administrativos contra eles instaurados em razão da prática de atos no exercício
do cargo ou da função, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses
da empresa.
§ 1º O disposto no caput aplica-se, no que couber e a critério do Conselho de
Administração, aos membros do Comitê de Auditoria e àqueles que figurarem no polo
passivo de processo judicial ou administrativo em decorrência de atos que tenham
praticado no exercício de competência delegada pelos administradores.
§ 2º A forma da defesa mencionada no caput será definida pelo Conselho de
Administração, ouvida a consultoria jurídica da EMGEA.
§ 3º Os ocupantes dos cargos ou funções mencionadas no caput e no § 1º que
forem condenados por decisão judicial transitada em julgado, com fundamento em
violação de lei ou deste Estatuto, ou decorrente de ato culposo ou doloso, deverão
ressarcir à EMGEA todos os custos e despesas decorrentes da defesa de que trata o caput,
além de eventuais prejuízos causados.
§ 4o Fica assegurado às pessoas referidas no caput e no § 1º o conhecimento
das informações e dos documentos constantes de registros ou de banco de dados da
EMGEA indispensáveis à defesa administrativa ou judicial em ações propostas por terceiros
em razão de atos praticados durante o prazo de gestão ou de atuação.
Art. 56. A EMGEA poderá manter, na forma e na extensão definidas pelo
Conselho de Administração, contrato de seguro permanente em favor dos ocupantes dos
cargos ou das funções a que se referem o caput e o § 1º do Art. 55 para cobertura das
despesas processuais e dos honorários advocatícios de processos administrativos ou
judiciais contra eles instaurados e relativos às suas atribuições junto à empresa.
Art. 57. A empresa terá Comissão de Ética e Código de Ética, Conduta e
Integridade aplicável a todos membros estatutários, empregados e colaboradores, bem
como observará o Programa de Integridade de que trata o Decreto n° 8.420, de 18 de
março de 2015.
Art. 58. Os membros da Diretoria Executiva ficam impedidos do exercício de
atividades que configurem conflito de interesse, observados a forma e o prazo
estabelecidos na legislação pertinente.
§1º Após o exercício da gestão, o ex-membro da Diretoria Executiva que estiver
em situação de impedimento poderá receber remuneração compensatória equivalente
apenas ao honorário mensal da função que ocupava, observados os §§ 2º e 3º deste
artigo.
§2º Não terá direito à remuneração compensatória o ex-membro da Diretoria
Executiva que retornar, antes do término do período de impedimento, ao desempenho da
função que ocupava na administração pública ou privada anteriormente à sua investidura,
desde que não caracterize conflito de interesses.
§3º A configuração da situação de impedimento dependerá de prévia
manifestação da Comissão de Ética Pública da Presidência da República.
Art. 59. Aplicam-se à EMGEA, subsidiariamente, as disposições contidas na Lei
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Art. 60. O limite de recondução a que se referem o Art. 25, § 3º, o Art. 31, §
1º e o Art. 37, § 1º, somente será considerado para os prazos de gestão ou de atuação
iniciados após 30 de junho de 2016.

Art. 4º Estão dispensados de serem inscritos no CNO:
I - os serviços de construção civil destacados no Anexo VII da Instrução
Normativa RFB nº 971, de 2009, com a expressão "(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)",
independentemente da forma de contratação;
II - a construção civil que atenda as condições previstas no inciso I do caput
do art. 370 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009; e
III - a reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso V do caput do
art. 322 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009.
Seção II
Da Inscrição
Art. 5º A inscrição no CNO deverá ser realizada no prazo de até de 30 (trinta)
dias, contado do início das atividades, na qual deverão ser informados todos os
responsáveis pela obra.
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo sujeita o
responsável à multa na forma estabelecida no art. 92 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de
1991.
Art. 6º No ato de inscrição, não será exigida documentação comprobatória das
informações prestadas, que têm caráter declaratório.
§ 1º A autoridade cadastradora da RFB poderá intimar o responsável pela obra
de construção civil para que apresente, no prazo estabelecido na intimação, documentos
que comprovam as informações prestadas.
§ 2º O responsável que omitir informação ou prestar informação inexata ou
incompleta fica sujeito à multa na forma estabelecida no inciso III do art. 57 da Medida
Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
§ 3º O descumprimento dos termos da intimação a que se refere o § 1º
sujeita o responsável à multa prevista no inciso II do art. 57 da Medida Provisória nº
2.158-35, de 2001, sem prejuízo da aplicação da multa prevista no § 2º, se for o caso.
Art. 7º São responsáveis pela inscrição no CNO:
I - o proprietário do imóvel, o dono da obra, inclusive o representante de
construção em nome coletivo ou o incorporador de construção civil, pessoa física ou
pessoa jurídica;
II - a pessoa jurídica construtora, quando contratada para execução de obra
por empreitada total;
III - a sociedade líder do consórcio, no caso de contrato para execução de obra
de construção civil mediante empreitada total celebrado em nome das sociedades
consorciadas; e
IV - o consórcio, no caso de contrato para execução de obra de construção
civil mediante empreitada total celebrado em seu nome.
§ 1º Na contratação de empreitada parcial a inscrição será de responsabilidade
do contratante.
§ 2º Nos contratos em que a pessoa jurídica contratada não seja construtora,
assim definida no inciso XIX do caput do art. 322 d,a Instrução Normativa RFB nº 971, de
2009, ainda que execute toda a obra, a inscrição será de responsabilidade do
contratante.
§ 3º Na hipótese de contratação de cooperativa de trabalho para a execução
de toda a obra, o responsável pela inscrição da obra será o contratante da
cooperativa.
Art. 8º Será única a inscrição no CNO, desde que seja de responsabilidade da
mesma pessoa física ou jurídica, a obra em que:
I - seja realizada edificação de obra nova que inclua demolição;
II - sejam realizados, no mesmo projeto, demolição, reforma ou acréscimo;
ou
III - houver regularizações parciais, conforme disposto no inciso VIII do caput
do art. 322 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009.
Art. 9º A inscrição de obra de construção civil deverá ser realizada por projeto
e incluir todas as obras nele previstas.
§ 1º Para cada projeto de obra de construção civil no mesmo endereço deverá
ser feita nova inscrição, e não será admitida a reutilização da anterior, exceto se a obra
já executada, inclusive a constante de outro projeto, não tiver sido regularizada na
RFB.
§ 2º A alteração de responsabilidade pela obra de construção civil constante
de um mesmo projeto não gera a obrigação de realizar nova inscrição no CNO.
§ 3º No caso de ocorrer o repasse integral do contrato, conforme disposto no
inciso XXXIX do caput do art. 322 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, manterse-á a inscrição já existente no CNO.
Art. 10. Admitir-se-á o fracionamento do projeto quando a obra for realizada
por mais de uma pessoa jurídica construtora, desde que a contratação tenha sido feita
diretamente pelo proprietário ou dono da obra, hipótese em que deverá ser efetuada
uma inscrição para cada contrato firmado.
§ 1º Na hipótese prevista no caput, cada contrato será considerado como de
empreitada total nos seguintes casos:
I - contratos com órgão público, vinculados aos procedimentos licitatórios
previstos na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observado, quanto à solidariedade, o
disposto no inciso IV do § 2º do art. 151 da Instrução Normativa RFB nº 971, de
2009;
II - construção e ampliação de estações e de redes de distribuição de energia
elétrica (Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 4221-9/02);
III - construção e ampliação de estações e redes de telecomunicações (CNAE
4221-9/04);
IV - construção e ampliação de redes de abastecimento de água, coleta de
esgotos e construções correlatas, exceto obras de irrigação (CNAE 4222-7/01);
V - construção e ampliação de redes de transportes por dutos, exceto para
água e esgoto (CNAE 4223-5/00); e
VI - construção e ampliação de rodovias e ferrovias, exceto pistas de
aeroportos (CNAE 4211-1/01).
§ 2º Admitir-se-á ainda o fracionamento do projeto a que se refere o caput
nas seguintes hipóteses:
I - construção de mais de um bloco, conforme projeto, e o proprietário do
imóvel, o dono da obra ou o incorporador contratar a execução com mais de uma pessoa
jurídica construtora, caso em que cada contratada fica responsável pela execução integral
e pela regularização da obra cuja inscrição seja de sua responsabilidade, sendo
considerado cada contrato como de empreitada total;
II - construção de casas geminadas em terreno cujos proprietários sejam cada
um responsável pela execução de sua unidade; ou
III - construção de conjunto habitacional horizontal em que cada adquirente ou
condômino seja responsável pela execução de sua unidade, desde que as áreas comuns
constem em projeto com inscrição própria.
§ 3º Não se aplica o fracionamento previsto no § 2º às áreas relativas às
unidades executadas:
I - pelo responsável pelo empreendimento, conforme definido nos incisos I a
IV do caput do art. 7º, as quais deverão permanecer na inscrição das áreas comuns do
conjunto habitacional horizontal; ou
II - por adquirente pessoa jurídica que tenha por objeto social a construção, a
incorporação ou a comercialização de imóveis, que terá, para efeitos de regularização, o
mesmo tratamento dado ao responsável pelo empreendimento, conforme os termos do
inciso I.
Art. 11. Na regularização de unidade imobiliária por coproprietário de
construção em condomínio ou construção em nome coletivo, ou por adquirente de imóvel
incorporado, será atribuída uma inscrição no CNO em nome do coproprietário ou do
adquirente, com informação do endereço específico da sua unidade, distinta da inscrição
efetuada para o projeto da edificação, mas vinculada a ela.
Art. 12. As obras de urbanização, assim conceituadas no inciso XXXVIII do
caput do art. 322 da Instrução Normativa RFB nº 971, de 2009, inclusive as necessárias
para a implantação de loteamento e de condomínio de edificações residenciais, deverão
receber inscrições próprias, distintas da inscrição das edificações que porventura constem
do mesmo projeto, exceto quando a mão de obra utilizada for de responsabilidade da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa física, observado o disposto no art. 7º.

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1.845, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Institui o Cadastro Nacional de Obras (CNO) e
dispõe sobre o seu funcionamento.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos III e XXV do art. 327 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 430, de 9 de outubro de 2017, e tendo
em vista o disposto no art. 49 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, resolve:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Fica instituído o Cadastro Nacional de Obras (CNO).
§ 1º Considera-se CNO para efeitos do disposto nesta Instrução Normativa, o
banco de dados que contém informações cadastrais das obras de construção civil e dos
seus responsáveis.
§ 2º O CNO será administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), observado o disposto na legislação pertinente e, em especial, nesta Instrução
Normativa.
Art. 2º Considera-se obra de construção civil, a construção, a demolição, a
reforma, a ampliação de edificação ou qualquer outra benfeitoria agregada ao solo ou ao
subsolo, conforme discriminação no Anexo VII da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13
de novembro de 2009.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Da Obrigatoriedade de Inscrição
Art. 3º Devem ser inscritas no CNO todas as obras de construção civil,
conforme definidas no art. 2º, exceto as obras a que se refere o art. 4º.
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