
9º CNP aprova 54 propostas para o 
desenvolvimento nacional
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Em 3/9, terminou, em 
Foz do Iguaçu, a 1ª etapa do 
9º Congresso Nacional de 
Profissionais (CNP), aberto 
em 2/9. No primeiro dia do 
encontro, a Mesa Diretora 
dos Trabalhos (foto acima) 
submeteu para apreciação 
do Plenário o Regimento 
das duas etapas do 9º CNP 
– esta primeira em Foz do 
Iguaçu (PR) e a segunda, 
que acontecerá em Brasília 
(DF), nos dias 1º e 2 de de-

zembro.
Ainda no primeiro dia do 

evento, os participantes fo-
ram divididos em oito Gru-
pos de Trabalho (GTs) para 
debater as propostas levan-
tadas nos Congressos Esta-
duais (CEPs), organizados 
pelos Conselhos Regionais, 
Entidades de Classe e Insti-
tuições de Ensino de várias 
jurisdições. Na ocasião, fo-
ram aprovadas automatica-
mente 49 Propostas Nacio-

A 2ª etapa do CNP acontecerá em dezembro

nais Sistematizadas (PNS) e 
rejeitadas, pelo mesmo cri-
tério regimental, outras 17.

Já no segundo dia, fo-
ram analisadas e votadas 
em Plenário mais 17 pro-
postas que não obtiveram 
consenso em, pelo menos, 
seis dos oito GTs. Dessas 17, 
cinco foram aprovadas pelo 
Plenário, totalizando 54 pro-
posições que, nos próximos 
meses, serão submetidas a 
oitivas nos Creas.

O que é o CNP
O 9º Congresso Nacio-

nal de Profissionais é um 
fórum organizado pelo 
Confea, apoiado pelos 
Creas, pela Mútua e pe-
las entidades nacionais, 
que tem por objetivo dis-
cutir e propor políticas, 
estratégias, diretrizes e 
programas de atuação, 
visando à participação dos 
profissionais das áreas 
abrangidas pelo Sistema 
Confea/Crea e Mútua no 
desenvolvimento nacion-
al, propiciando maior in-
tegração com a sociedade 
e entidades governamen-
tais.

As proposições aprova-
das no 9º CNP serão acol-
hidas pelos diferentes 
órgãos do Sistema Con-
fea/Crea e Mútua, como 
subsídios colocados à 
disposição das lideranças 
profissionais e fundamen-
tadoras de ações direcio-
nadas ao aperfeiçoamento 
das organizações do Siste-
ma e de ações voltadas ao 
desenvolvimento suste-
ntável do país.

Na primeira Plenária do CNP, foi 
aprovado o Regimento do Congresso e 

votadas várias propostas 
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As “moradias em áreas livres”, “favelas” 
ou “comunidades” se tornaram frequentes nas 
regiões metropolitanas brasileiras, já que algu-
mas dificuldades básicas do ser humano, como 
trabalho e moradia, o faz migrar para o entorno 
das metrópoles.

Em todas as regiões, norte, sul, leste e oeste, 
acomodam-se diariamente várias famílias em 
busca do “viver bem”. No entanto, infelizmen-
te, descobrem o “viver mal”.

Para a melhoria desta situação, o poder pú-
blico tenta alguns paliativos, como fechar os 
olhos para ocupações irregulares; ceder ener-
gia elétrica e água gratuitamente; instituir tais 
ocupações como vilas ou bairros; levar sistemas 
de transportes coletivos às margens de tais ocu-
pações; e até autorizar o funcionamento de co-
mércios.

A área se solidifica, as residências de madei-

ra são substituídas por blocos e lajes, instaura-
-se sistema de esgoto e lá vem o poder público, 
mascarando ou maquiando estas áreas, dando 
a este feito o nome de reurbanização.

O próximo passo é a substituição das cons-
truções amontoadas por edificação de prédios 
de quatro pavimentos, uma “nova maravilha”, 
“playground” e apartamentos de dois dormitó-
rios para famílias com média de cinco filhos.

Quanto ao comércio, lembrando que estes 
foram regularizados, a bicicletaria, a borracha-
ria, o bar, a quitanda, ou seja, locais de susten-
tação de famílias, não são incluídos no novo 
projetado, e os respectivos proprietários dos 
comércios, foram sorteados para apartamentos 
no segundo, terceiro e quarto andares.

Com teto e sem trabalho, com prestação e 
sem renda, moradias populares. Precisamos re-
ver e redimensionar este conceito.

Habitação
Popular

Retrospectiva Setembro/2011



3
ART Online

Os benefícios da ART
Os profissionais, quando executam 

serviços, ficam sujeitos à Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART), de 
acordo com a Lei nº 6.496/77. Esse do-
cumento traz informações úteis para o 
profissional, para a sociedade, para o 
contratante e ainda auxilia a verifica-
ção do efetivo exercício profissional e 
da execução das atividades técnicas.

Para o profissional, o registro é im-
portante porque garante os direitos 
autorais; comprova a existência de um 
contrato, principalmente em caso de 
contratação verbal; garante o direito 
à remuneração, pois pode ser usado 
como comprovante de prestação de 
serviço; define o limite das responsa-
bilidades, respondendo o profissional 
apenas pelas atividades técnicas que 
executou. Ainda sobre os benefícios da 
ART, vale destacar que esse documen-
to indica para a sociedade os respon-
sáveis técnicos pela execução de obras 
ou prestação de quaisquer serviços 
profissionais referentes à área tecno-
lógica, assim com as características do 
serviço contratado.

Para o consumidor, a ART serve 
como um instrumento de defesa, pois 
formaliza o compromisso do profissio-
nal com a qualidade dos serviços pres-
tados. Em casos de sinistros, identifica 
individualmente os responsáveis, auxi-
liando na confrontação das responsa-
bilidades junto ao Poder Público. Isso 
explica porque em serviços que envol-

vem trabalho em equipe (multidiscipli-
nares ou da mesma modalidade) cada 
profissional deve registrar individual-
mente a ART, como responsável, coau-
tor ou corresponsável, em sua área de 
atuação.

Fundamentos institucionais
Conforme a Lei nº 6.496, de 7 de 

dezembro de 1977, todo contrato es-
crito ou verbal para desenvolvimento 
de atividade técnica no âmbito das 
profissões fiscalizadas pelo Sistema 
Confea/Crea deve ser objeto de regis-
tro junto ao Crea. Este registro se dá 
por meio da Anotação de Responsabi-
lidade Técnica – ART – documento que 
tem o objetivo de identificar o respon-
sável técnico pela obra ou serviço, bem 
como documentar as principais carac-
terísticas do empreendimento.

Esta prerrogativa legal, aliada à edi-

ção do Código de Defesa do Consumi-
dor, fixou o papel da ART na sociedade 
como um importante instrumento de 
registro dos deveres e direitos do pro-
fissional e do contratante. A ART tam-
bém passou a ser adotada como prova 
da contratação da atividade técnica, 
indicando a extensão dos encargos, 
os limites das responsabilidades das 
partes e a remuneração corresponden-
te ao serviço contratado, o que possi-
bilita que exerça simultaneamente as 
funções de contrato, certificado de ga-
rantia e registro de autoria.

Para o profissional, por sua vez, o 
registro da ART garante a formaliza-
ção do respectivo acervo técnico, que 
possui fundamental importância no 
mercado de trabalho para comprova-
ção de sua capacidade técnico-profis-
sional.
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