
Placa de obra: dever legal e 
valorização profissional

Infratores poderão ser multados

Atualize 
seu cadastro 

na AEAO  

Página 02 Página 03 Página 03 Página 04

Crea-SP/Confea/
Mútua/CAU realizam 

eleições este ano

MUTUA – Confira 
os benefícios para 

associados 

Eleições da AEAO 
acontecem em 

dezembro

Toda obra, serviço ou 
instalação realizada por 
profissionais da área tec-
nológica devem ter, du-
rante sua execução, uma 
placa de identificação, que 
mostra para a sociedade 
que os serviços realizados 
naquele local possuem 
responsáveis técnicos/pro-
fissionais legalmente habi-
litados.

Além de ser um dever 
do responsável pela ati-
vidade técnica (estabe-
lecido no art. 16 da Lei 
Federal nº 5.194/66), a 
placa de obra é um me-
canismo de valorização 
profissional, pois permite 
a divulgação do trabalho 
de sua autoria.

A mesma deve ser colo-
cada em local visível e legí-
vel do lado da via pública. 
As dimensões e o material 
utilizado na confecção da 
placa ficam a critério do 
profissional, desde que ga-

rantam as condições de vi-
sibilidade e legibilidade.

A seguir, as informações 
mínimas que devem constar 
na placa de identificação:

• Nome do profissional;
• Título profissional;
• Nº de registro no Crea;
• Atividade(s) pela(s) 

qual(ais) é responsável 
técnico;

• Nome da empresa que 
representa (se houver);

• Número da(s) ART(s) 
correspondente(s);

• Dados para contato.
O Crea-SP vem orien-

tando os responsáveis téc-
nicos para que regularizem 
a situação de suas obras e 
providenciem a instalação 
da placa. Obra sem placa 
está irregular e os infrato-
res estão sujeitos ao paga-
mento de multa!

“A placa reforça na 

memória coletiva a ideia 
de que aquele serviço téc-
nico está associado a um 
profissional devidamente 
habilitado, o que, além de 
valorizar esse profissional, 
traz um sentimento de 
segurança para a popula-
ção”, ressalta o Chefe da 
Unidade de Planejamento 
de Fiscalização do Con-
selho, José Pires da Chão. 
Fonte: Departamento de Comunicação do Crea-SP
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EXPEDIENTE

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO

Hoje, a comunicação no mundo é muito dinâmica e o meio eletrônico 
passou a ser imprescindível para o desenvolvimento de qualquer atividade. 

Por isso, mantenha seu endereço eletrônico atualizado. 
Envie seu e-mail para: aeao@aeaosasco.org.br

Rua Nathanael Tito  
Salmon, 313

Centro - Osasco 
Tel (11) 3682-5162

E-mail: 
aeao@aeaosasco.

org.br
Site: www.aeao.

com.br
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ELEIÇÔES 2017 DA AEAO
Este ano, teremos elei-

ções para a nova Direto-
ria Executiva e Conselhos 
da AEAO. De acordo com 
o Estatuto Social da Enti-
dade, terá direito a voto o 
associado em pleno gozo 
de seus direitos, ou seja, 
que esteja quites com a 

Tesouraria da AEAO nos 
últimos três anos (2015, 
2016 e 2017), como defi-
nido em reunião da dire-
toria em 4/9.

Se você tem interesse 
em participar das elei-
ções, procure nossa se-
cretaria e veja sua atual 

situação. 
A convocação e ins-

truções para inscrições 
de chapa serão encami-
nhadas posteriormente, 
dentro dos prazos previs-
tos no Estatuto. A eleição 
está prevista para acon-
tecer em 15 de dezembro.

 No dia 15 de dezembro 
de 2017, o Sistema Con-
fea/Crea realizará as elei-
ções para Presidentes do 
Confea e dos 27 Creas. Os 
eleitos exercerão mandato 
de 1º de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2020.

Na mesma data, acon-
tecerá a eleição dos di-
retores gerais e adminis-
trativos das Caixas de 
Assistência dos Profissio-
nais dos Creas (Mútua), 
que cumprirão mandatos 
no mesmo período.

Todas as informações 
referentes ao processo 
eleitoral em São Paulo, 
você encontra no site: 
http://www.creasp.org.br/
eleicoes2017. 

Esta página será atuali-
zada regularmente.

Eleições 2017 - Crea-SP / CONFEA / MÚTUA

Em 31 de outubro, os 
Arquitetos e Urbanistas 
de todo Brasil vão esco-
lher seus representantes 
no CAU/BR e nos CAU/UF. 

A votação será realizada 
exclusivamente via inter-
net. Os arquitetos e urba-
nistas eleitores acessarão 

o ambiente de votação do 
Sistema Eleitoral Nacional 
(SiEN) com o mesmo usu-
ário e senha do SICCAU. 
São obrigados a votar to-
dos os arquitetos e urba-
nistas que estejam com 
registro ativo (provisório 
ou definitivo) e adimplen-

tes com a anuidade. Para 
os que tenham de 70 anos 
ou mais de idade, o voto é 
facultativo.

Todas as informações 
sobre a eleição, você en-
contra no site: http://
www.causp.gov.br/eleico-
es-do-cau/.

Eleições 2017 – CAU
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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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