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O Crea-SP está im-
plantando o Sistema 
Eletrônico de Informa-
ções – SEI para moder-
nizar os procedimentos 
e processos adminis-
trativos do Crea-SP. O 
Sistema vai permitir 
a produção, a edi-
ção e a assinatura 
de documentos e o 
trâmite eletrônico 
de processos. Ao tra-
balhar com processos 
e documentos eletrô-
nicos, várias unida-
des poderão atuar 
simultaneamente 
em uma mesma ativi-
dade. Como resultado, 
o SEI reduzirá o tempo 
de realização das ativi-
dades e a quantidade 
de papéis em circula-
ção, promovendo mais 

agilidade e transparên-
cia para o Conselho. 
A previsão é de que o 
SEI entre em funciona-
mento no último tri-
mestre de 2017.

O SEI foi criado pelo 
Governo Federal e 
deve ser adotado por 
todas as esferas da 
administração pública. 
Um Comitê de Implan-
tação composto por 
funcionários de todas 
as áreas do Crea-SP foi 
formado com o obje-
tivo de mapear todos 
os procedimentos da 
rotina de trabalho do 
Conselho e adequá-los 
ao SEI, eliminando ou 
reformulando etapas 
que não são mais ne-
cessárias no ambiente 
eletrônico.

Os trabalhos do Co-
mitê de Implantação 
do SEI iniciaram-se em 
fevereiro. No momen-
to, todos os processos 
e procedimentos rea-
lizados no Crea-SP es-

tão sendo adaptados 
ao ambiente do SEI. 

Este é um novo pas-
so do Crea-SP para 
tornar suas atividades 
mais ágeis, transpa-
rentes e sustentáveis.

Mais agilidade e transparência nas atividades do Crea-SP

Confira, na imagem abaixo as vantagens do SEI:
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AniversariantesAniversariantes

de Junhode Junho
HELENA SILVEIRA VALENTINI     03/jun
SULYMARA MARIA DE F SIMOES KUSSANO     04/jun
PAULA GONÇALVES     05/jun
MARISTELA SZARNOBAY     06/jun
ROBERTO ANTONIO DE LIMA     06/jun
MANOEL DOS SANTOS GONÇALVES     08/jun
VLADIMIR MONTEIRO SANTOS     09/jun
AVANIR PEDRO DOS SANTOS     10/jun
SONIA MARIA PEDRUCCI     10/jun
PEDRO KARTALIAN     11/jun
NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES 1    2/jun
ANA PAULA MARCIANA DA SILVA SANTOS     14/jun
JORGE KAORU HAYASHIDA     14/jun
MARCELO REGA CAVICHIOLLI     14/jun
ADALBERTO SAMPAIO PADILHA     15/jun

CLEBER GETÚLIO PEREIRA     15/jun
CLODOALDO DA SILVA OLIVEIRA     17/jun
ANDREA SANTANA PEGO     19/jun
JOSE JOAQUIM FERRAZ     20/jun
ELIO SALVINI     22/jun
RICARDO MANUEL FREITAS CALEJO     24/jun
BEATRIZ SALVADOR DO VALLE     25/jun
ANDRÉ DE JESUS FERNANDES ANDRADE     26/jun
RAYMUNDO OLIVEIRA MONREAL     27/jun
FLAVIO MACEDO PAVANI     27/jun
PEDRO FRANCISCO MARIN     28/jun
PEDRO LUIZ FERRAREZI     28/jun
RODOLFO SERGIO MORAES SILVA     29/jun
DENISE B. PAGLERANI SIMAO     30/jun
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 A cidade se desenvolve em torno de um ícone, 
um caminho, uma estação ferroviária, uma fábrica, 
um rio. A cidade cresce  junto com as referências urba-
nas, transportes, saúde, lazer, moradia, saneamento, 
educação, comércio. Tudo isto, para que a cidade fun-
cione, deve acontecer como uma balança pendular, ou 
seja, os pesos devem ser iguais na balança. No caso, a 
cidade deve estar em equilíbrio.

A cidade se organiza, se equilibra, e aí, vem a an-
siedade dos construtores, aproveitando a malha urbana 
pronta. Com a proximidade das referências, o  $/m2 
sobe e vem com força, criando uma disputa de Plane-
jamento Urbano x Construção. E, na maioria das vezes, 
quem perde é o Planejamento Urbano e se constrói, por 
tudo, sem recuo, sem gabarito, sem taxa de ocupação, 
sem área permeável, sem qualquer índice. 

E onde encontramos um modelo/exemplo.  
O condomínio Nova Grécia, em Osasco, durante 

40 anos é exatamente um dos melhores ícones para 
se estabelecer: ao lado do rio, da fábrica e da ferrovia. 
Porém, sem plano, permaneceu intacto, sem ocupação 
alguma. Não um elefante branco por se tratar de Nova 

Retrospectiva maio/2012

 ERUCTAÇÃO 
URBANA José Alberto

Grécia, mas um minotauro branco. 
Mas a disputa de Planejamento Urbano x Cons-

trução, desta vez, foi vencida pelo Plano. Um Plane-
jamento criterioso titulado Operação Urbana Consor-
ciada Rio Tietê/Osasco. A demolição será realizada, 
a cidade ganhará vida e o alívio que se instaura nas 
profundezas do cotidiano só pode ser resumido pela 
metáfora eructação urbana.  

CREA - OSASCO

Já está em funcionamento a UOP-Unidade Operacional Osasco
Atendimento de segunda a sexta,

das 8h30 às 12h e das 13h às 16h30.
Rua Nathanael Tito Salmon, 313 – Centro – Osasco

Tel (11) 3685-9948
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PROFISSIONAL, CONHEÇA UM POUCO 
DE SUAS RESPONSABILIDADES

Resulta das restrições impostas 
pelos órgãos públicos, através do 
Código de Obras, Código de Água 
e Esgoto, Normas Técnicas, Regu-

lamento Profissional, Plano Diretor 
e outros. Essas normas legais im-
põem condições e criam responsa-
bilidades ao profissional, cabendo 

a ele, portanto, o cumprimento das 
leis específicas à sua atividade, sob 
pena inclusive, de suspensão do 
exercício profissional.

Responsabilidade Administrativa

Decorre da obrigação de re-
parar e/ou indenizar por even-
tuais danos causados. O pro-
fissional que, no exercício de 
sua atividade, lesa alguém tem 
a obrigação legal de cobrir os 
prejuízos. A responsabilidade 
civil divide-se em:

1 - Responsabilidade con-
tratual: pelo contrato firmado 
entre as partes para a execu-
ção de um determinado traba-
lho, sendo fixados os direitos e 
obrigações de cada uma.

2 - Responsabilidade pela 
solidez e segurança da cons-
trução: pelo Código Civil Bra-
sileiro, o profissional respon-
de pela solidez e segurança 
da obra durante cinco anos; é 
importante, pois, que a data 
do término da obra seja docu-
mentada de forma oficial. Se, 
entretanto, a obra apresentar 
problemas de solidez e segu-

rança e, através de perícias, 
ficar constatado erro do pro-
fissional, este será respon-
sabilizado, independente do 
prazo transcorrido, conforme 
jurisprudência existente.

3 - Responsabilidade pelos 
materiais: a escolha dos mate-
riais a serem empregados na 
obra ou serviço é da competên-
cia exclusiva do profissional. 
Logo, por medida de precau-
ção, tornou-se habitual fazer a 
especificação desses materiais 
através do “Memorial Descriti-
vo”, determinando tipo, marca 
e peculiaridade outras, dentro 
dos critérios exigíveis de se-
gurança. Quando o material 
não estiver de acordo, com a 
especificação, ou dentro dos 
critérios de segurança, o pro-
fissional deve rejeitá-lo, sob 
pena de responder por qual-
quer dano futuro.

4 - Responsabilidade por 
danos a terceiros: é muito 
comum na construção civil a 
constatação de danos a vizi-
nhos, em virtude da vibração 
de estaqueamentos, funda-
ções, quedas de materiais e 
outros. Os danos resultantes 
desses incidentes devem ser 
reparados, pois cabe ao pro-
fissional tomar todas as provi-
dências necessárias para que 
seja preservada a segurança, 
a saúde e o sossego de ter-
ceiros. Cumpre destacar que 
os prejuízos causados são de 
responsabilidade do profissio-
nal e do proprietário, solida-
riamente, podendo o lesado 
acionar tanto um como o ou-
tro. A responsabilidade esten-
de-se, também, solidariamen-
te, ao subempreiteiro, naquilo 
em que for autor ou coautor 
da lesão.

Responsabilidade Civil

Resulta de faltas éticas que 
contrariam a conduta moral na 
execução da atividade profissio-
nal. Em nível do CONFEA/CRE-
As, essas faltas estão previstas 

na legislação e no Código de Éti-
ca Profissional, estabelecido na 
Resolução nº 1002, de 26/11/02, 
do CONFEA. Uma infração à 
ética coloca o profissional sob 

julgamento, sujeitando-o a pe-
nalidades. Recomenda-se a todo 
profissional da área tecnológica 
a observância rigorosa às deter-
minações do Código de Ética.

Responsabilidade Ética
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No Jubileu de Rubi da Mútua, a Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea 

faz questão de lembrar a importância de garantir qualidade de vida a todos 

os profissionais da área tecnológica.

São mais de 15 benefícios reembolsáveis e sociais exclusivos e extensíveis a 

dependentes, plano de saúde, previdência complementar com taxas 

reduzidas e descontos nas melhores marcas nacionais e regionais.

Para ter acesso a tudo isso, basta associar-se como Sócio Contribuinte.

Mútua-SP: Rua Nestor Pestana, 87 - Sobreloja - Consolação - São Paulo-SP - CEP.: 01.303-010 
Ligue 0800 770 5558
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