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VALOR DA ANUIDADE CREA-SP PARA 2017 - R$ 529,95
Pagamentos em cota única – Nível Superior

Pagamento até 31 de janeiro – 15% de desconto = R$ 450,46
Pagamento até 28 de fevereiro – 10% de desconto = R$ 476,96

Pagamento até 31 de março – sem desconto = R$ 529,95

VALOR DA ANUIDADE CREA-SP PARA 2017 - R$ 264,97
Pagamentos em cota única – Nível Técnico

Pagamento até 31 de janeiro – 15% de desconto = R$ 225,23
Pagamento até 28 de fevereiro – 10% de desconto = R$ 238,47

Pagamento até 31 de março – sem desconto = R$ 264,97

TABELA DE ART 2017
TABELA A OBRA OU SERVIÇO Art. 2º § 1º da Resolução nº 1.067/15 e anexo da Decisão Plenária (PL) 

nº 1.096/16 VALOR FAIXA CONTRATO (R$) 

1. Até R$ 8.000,00 - R$ 81,53
2. De R$ 8.000,01 até R$ 15.000,00 - R$ 142,68

3. Acima de R$ 15.000,00 - R$ 214,82
http://www.creasp.org.br

VALOR DA ANUIDADE CAU
R$ 523,60 (quinhentos e vinte e três reais e sessenta centavos).
Pagamento até 31 de janeiro – 10% de desconto =  R$ 471,24 

RRT – a partir de 01/01/17, o valor de R$ 89,75 (oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos
http://www.causp.gov.br

VALOR DA ANUIDADE MÚTUA
R$ 180,00 (cento e oitenta reais)

Pagamento até 30/03/2017 – desconto de R$ 20,00 = R$ 160,00.
Anuidades Mútua em aberto terão isenção de juros até 28 de fevereiro.
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No Barroco o transcépto,
No moderno a nave,
No conceito a religiosidade.

A arquitetura de templos estabelecia dire-
trizes que nem sempre conseguimos atender.

Colunas, em número dos apóstolos, co-
berturas em duas águas sugerindo mãos uni-
das em oração, transcéptos, etc... Hoje, não 
temos espaço, não temos terrenos para as 
catedrais e, no que temos, precisamos fazer 
arquitetura.

Em pequenos lotes constroem-se galpões 
que, maquiados,  transformam-se em comu-
nidades religiosas.

As edificações têm sua vocação, precisam 
identificar-se, distinguindo-se o seu uso. Um 
olhar para um templo precisa ser identificado 

como tal, daí os antigos templos terem seu 
estereótipo definido.

Hoje, temos situações que nos dificulta a 
obter uma edificação religiosa, com os pa-
drões necessários para tal:

- O fato das igrejas atuais necessitarem de 
templos com construções com prazos recor-
des está voltada à disputa dos fiéis e não à 
tecnologia que hoje está a nosso favor;

- O desconhecimento do arquiteto sobre 
as diretrizes da religião;

- A vaidade dos técnicos e dirigentes das 
igrejas que, na busca do estético, foge do 
conceito.

Enfim, extra arquitetura, o que os fiéis 
buscam no templo não é a matéria, mas 
quem busca um templo precisa saber onde 
está entrando.

Retrospectiva janeiro/2012

Arquitetura
Religiosa
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ABDI lança manual
de Construção Civil

Coordenado pela Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento Industrial 
(ABDI) e fruto de um esforço coletivo 
desenvolvido por um grupo de traba-
lho da Construção Industrializada, o 
Manual traz um conjunto de informa-
ções para técnicos, arquitetos, enge-
nheiros e para as instituições públicas 
e privadas que orientam as práticas de 
planejamento, projetos, contratação, 

fiscalização e aceitação em obras pú-
blicas ou privadas, com aplicação de 
componentes, elementos e sistemas 
construtivos industrializados. 

É uma publicação técnica, prática 
e de fácil leitura, consistindo em um 
conjunto de informações norteadoras 
que auxiliam na contratação de siste-
mas industrializados por meio de di-
retrizes. Algumas delas são apresenta-

das em forma de quadros e checklists, 
que podem ser  preenchidos  pelos  
responsáveis  pela  contratação,  ge-
rando  subsídios para a seleção dos 
melhores sistemas.

O Manual está disponível para 
download no site da ABDI median-
te cadastro simples em: http://www.
abdi.com.br/Paginas/manual_constru-
cao_login.aspx

Publicação dissemina o uso de sistemas industrializados na construção civil brasileira

ART- ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Instituída pela Lei nº 6.496/77, a ART 
(Anotação de Responsabilidade Técni-
ca) caracteriza legalmente os direitos e 
obrigações entre profissionais do Siste-
ma Confea/Crea e contratantes de seus 
serviços técnicos, além de determinar a 
responsabilidade profissional.

A ART garante os direitos autorais 
ao profissional e o direito à remune-
ração como comprovante da execução 

do serviço; comprova a existência de 
contrato entre as partes; define os li-
mites da responsabilidade técnica (civil 
e criminal); e comprova a experiência 
do profissional à medida que registra 
todas as atividades técnicas desempe-
nhadas ao longo de sua carreira pro-
fissional.

A ART deve ser registrada para todo 
contrato escrito ou verbal de execução 

de obras ou prestação de serviços relati-
vos às profissões abrangidas pelo Siste-
ma Confea/Crea.

Fica também sujeito ao registro da 
ART no Crea-SP, todo vínculo de pro-
fissional com pessoa jurídica para o 
desempenho de cargo ou função que 
envolva atividades para as quais sejam 
necessários habilitação legal e conheci-
mentos técnicos.
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