
AEAO realizou palestra de Sistema 
de Combate a Incêndio – Lei Kiss

Data: 15/12/2017 – das 9h às 19h

Fique atento ao Calendário Eleitoral 
Sistema CONFEA/CREA/MÚTUA e AEAO
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Página 02 Página 03 Página 03 Página 04

Conheça os 
fundamentos 

institucionais da ART 

MUTUA – Confira 
os benefícios para 

associados 

Saiba mais 
sobre os 

benefícios da ART 

Em 31/10, a AEAO, em 
parceria com o CREA-SP, 
realizou a Palestra Sistema 
de Combate a Incêndio – 

Lei Kiss, que contou com 
a participação de vários 
profissionais do Sistema 
CONFEA/CREA.
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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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Os benefícios da ART

Fundamentos institucionais

Os profissionais, quando 
executam serviços, ficam su-
jeitos à Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART), de 
acordo com a Lei 6.496/77. 
Esse documento traz informa-
ções úteis para o profissional, 
para a sociedade, para o con-
tratante e auxilia a verificação 
do efetivo exercício profissio-
nal e da execução das ativida-
des técnicas.

Para o profissional, o re-
gistro é importante porque 
garante os direitos autorais; 
comprova a existência de um 
contrato, principalmente em 
caso de contratação verbal; 

garante o direito à remunera-
ção, pois pode ser usado como 
comprovante de prestação de 
serviço; define o limite das 
responsabilidades, respon-
dendo o profissional apenas 
pelas atividades técnicas que 
executou. Ainda sobre os be-
nefícios da ART, vale destacar 
que esse documento indica 
para a sociedade os responsá-
veis técnicos pela execução de 
obras ou prestação de quais-
quer serviços profissionais re-
ferentes à área tecnológica, 
assim com as características 
do serviço contratado.

Para o consumidor, a ART 

serve como um instrumento 
de defesa, pois formaliza o 
compromisso do profissional 
com a qualidade dos serviços 
prestados. Em casos de sinis-
tros, identifica individualmen-
te os responsáveis, auxiliando 
na confrontação das respon-
sabilidades junto ao Poder Pú-
blico. Isso explica porque em 
serviços que envolvem traba-
lho em equipe (multidiscipli-
nares ou da mesma modali-
dade) cada profissional deve 
registrar individualmente a 
ART, como responsável, coau-
tor ou corresponsável, em sua 
área de atuação.

Conforme a Lei 6.496, de 7 de 
dezembro de 1977, todo contrato 
escrito ou verbal para desenvol-
vimento de atividade técnica no 
âmbito das profissões fiscalizadas 
pelo Sistema Confea/Crea deve 
ser objeto de registro junto ao 
Crea. Este registro se dá por meio 
da Anotação de Responsabilida-
de Técnica – ART – documento 
que tem o objetivo de identificar 
o responsável técnico pela obra 
ou serviço, bem como documen-
tar as principais características do 
empreendimento.

Esta prerrogativa legal, aliada 
à edição do Código de Defesa do 
Consumidor, fixou o papel da ART 
na sociedade como um impor-
tante instrumento de registro dos 

deveres e direitos do profissional 
e do contratante. A ART também 
passou a ser adotada como pro-
va da contratação da atividade 
técnica, indicando a extensão dos 
encargos, os limites das respon-
sabilidades das partes e a remu-
neração correspondente ao ser-
viço contratado, o que possibilita 
que exerça simultaneamente as 
funções de contrato, certificado 
de garantia e registro de autoria.

Para o profissional, por sua vez, 
o registro da ART garante a formali-
zação do respectivo acervo técnico, 
que possui fundamental importân-
cia no mercado de trabalho para 
comprovação de sua capacidade 
técnico-profissional.

Em face destes aspectos e 

considerando ainda o desenvolvi-
mento tecnológico, as mudanças 
no mercado de trabalho, a evo-
lução da legislação federal que 
envolve as profissões regulamen-
tadas e a integração com os de-
mais órgãos públicos, o Sistema 
Confea/Crea orientou a revisão 
nos normativos vigentes, fixando 
como premissas a concepção de 
normativos que possam ser atu-
alizados com maior flexibilidade 
e o desenvolvimento de sistemas 
de tecnologia da informação que 
possam viabilizar a adoção da 
ART como fonte de informações 
consistentes acerca das ativida-
des técnicas nas áreas de Enge-
nharia, Agronomia, Geologia, 
Geografia e Meteorologia.

Fonte: http://www.confea.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=1181
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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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