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FAÇA SEU EVENTO NO NOSSO 
AUDITÓRIO JOÃO LUIZ BASTOS

ALUGUE SUA 
SALA NA AEAO

Um ótimo espaço para palestras, apresentações 
e eventos, contando com equipamentos de alta 

qualidade. Associado AEAO tem 50% de desconto!

Engenheiros, arquitetos e entidades 
podem alugar salas para realizar 
encontros, trabalhos e reuniões.

BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

A AEAO realiza 
em sua sede, o pri-
meiro curso do ano 
sobre Saneamento 
Ambiental, nos dias 
23, 25, 27, 30 de ja-
neiro e 01 de feve-
reiro de 2023, das 
18:30 às 22:30h.

O Curso é gra-
tuito e visa capaci-

tar 40 prof issionais 
do Sistema Confea/
Crea no âmbito re-
gional, que viabili-
zara uma solução 
para o Município de 
Osasco, Carga horá-
ria de 20 horas.

Veja mais in-
formações sobre o 
curso na página 3.

Primeiro 
Curso do Ano: 
Saneamento 

Ambiental
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Leandro Fogaça 
Presidente da Associação dos Engenheiros 
e Arquitetos de Osasco (AEAO)
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ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

O início de um novo ano é um momento 
importante para a Associação de Engenhei-
ros e Arquitetos de Osasco, pois é a oportuni-
dade de planejar e estabelecer metas para o 
ano que acabou de começar. Isso inclui nos-
sas atividades educacionais, projetos de so-
lidariedade, networking entre profi ssionais 
do nosso setor e todas as outras atividades 
que benefi ciarão os membros da AEAO e da 
nossa comunidade. 

Além disso, consideramos de extrema 
importância que AEAO esteja atualizada 
com as últimas tendências e regulamenta-
ções do setor para garantir que os membros 
estejam preparados para atender às necessi-
dades do mercado.

É importante destacar que a AEAO tem 
e sempre teve como objetivo promover as 
profi ssões e representar os interesses dos 
engenheiros e arquitetos perante órgãos go-
vernamentais e instituições. Continuaremos 
trabalhando para oferecer serviços como 
cursos de capacitação, benefícios, eventos e 
conferências para nossos membros, que são 
uma fonte valiosa de informações e recursos 
para o nosso setor.

Editorial: 2023: novos desafi os 
e metas a cumprir

Siga a gente nas nossas 
REDES SOCIAIS!

Conheça nossos canais de comunicação!  

http://bit.ly/aeaosasco

instagram.com/aeaosasco

facebook.com/aeaosasco
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Primeiro Curso do ano na AEAO: 
Saneamento Ambiental 

Conteúdo programático
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A AEAO realiza em sua sede, o 
primeiro curso do ano sobre Sane-
amento Ambiental, nos dias 23, 25, 
27, 30 de janeiro e 01 de fevereiro 
de 2023, das 18:30 às 22:30h.

O Curso é gratuito e visa capa-
citar 40 prof issionais do Sistema 
Confea/Crea no âmbito regional, 
que viabilizara uma solução para o 
Município de Osasco, Carga horá-
ria de 20 horas.

A Abertura contará com uma 
palestra institucional do CREA-SP, 
que é parceiro do evento.

O curso será apresentado pelo 
Professor Antônio Donizetti Giulia-
no, que é Bacharel em Física pela 
Universidade de São Paulo (1991). 
Mestre em Física Aplicada (Solos 
Contaminados) pela Universidade 
de São Paulo em parceria com o 
Centro Nacional de Pesquisa e De-
senvolvimento de instrumentação 
Agropecuária – CNPDIA – Embrapa 
(1995). Doutorando em Soluções 
Tecnológicas para Resíduos Sóli-
dos junto ao do IPEN/USP. Desde 
2012 é Professor de pós-graduação 
junto ao IPOG nos cursos: MBA em 
Engenharia Sanitária e Ambien-
tal, MBA em Perícia, Auditoria e 
Gestão Ambiental e MBA em En-
genharia Portuária. Foi Professor 
universitário por 18 anos (1999 a 
2017) junto à Faculdade SENAI 
de Tecnologia Ambiental na gra-
duação (Tecnólogo em Processos 
Ambientais e Tecnólogo em Polí-
meros) e na pós-graduação Lato 
Sensu (Tecnologias Ambientais). 
Como Consultor, atua também na 
área de Pesquisa, Gerenciamento 
e Desenvolvimento de Soluções 
Tecnológicas para a Indústria, en-
volvendo os segmentos de Gestão 
Ambiental, Solo, Resíduos Sólidos 
Urbanos e Industriais, Remedia-
ção de Solos Contaminados, Re-
cuperação de Áreas Degradadas e 
Ef iciência Energética.

Curso: Saneamento Ambiental (20h)

Ementa: Gestão Ambiental na Construção Civil

• Parâmetros físico-químico-biológicos de qualidade da 

água e formas de medição.

• Técnicas, processos e operações utilizados no tratamento 

de águas de abastecimento (ETA).

• Técnicas de tratamento de efl uentes sanitários (ETE) 

e industriais.

• Legislação aplicada.

• Poluição do ar.

• Principais poluentes, medidas de controle, 

parâmetros operacionais.

• Ozônio e chuva ácida.

• Classifi cação dos resíduos.

• Tecnologias de tratamento e controle.

• Política Nacional de Resíduos Sólidos.

• Logística Reversa.

• Legislação aplicada
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Atenção arquitetos: CAU SP divulga novos 
descontos e prazos para pagamento de 

anuidade de arquitetos e urbanistas

Atenção Engenheiros: CREA-SP concede 10% de desconto 
na anuidade de 2023 para quem pagar em janeiro

O Conselho de Arqui-
tetura e Urbanismo do 
Estado de São Paulo di-
vulgou em seu site novos 
descontos na Anuidade 
2023 para arquitetas e ar-
quitetos e urbanistas. De 
acordo com o Conselho, 
a política de descontos 
foi ampliada para reduzir 
as desigualdades exis-
tentes no mundo do tra-
balho e garantir o acesso 
de jovens prof issionais 
ao mercado formal.

No site do CAU-SP 
também é possível aces-
sar um tutorial com o 
passo a passo do pa-
gamento da Anuidade 
2023. 

CONFIRA AQUI 

 As novas regras – com 
mais benef ícios – fazem 
parte da estratégia do 
CAU para desprecarizar o 
mercado de trabalho de 
Arquitetura e Urbanismo.

Entre as ações desen-
volvidas, estão a promo-
ção da Assistência Téc-
nica em Habitação de 

Interesse Social (ATHIS), 
o Projeto de Lei do Micro-
empreendedor Prof issio-
nal (MEP) e a atualização 
da Tabela de Honorários 
de Serviços de Arquite-
tura e Urbanismo. Saiba 
mais aqui.

Outra novidade é que 
o CAU vai passar a aplicar 

integralmente o descon-
to de 50% para arquite-
tas e arquitetos com até 
de dois anos de formado. 
Não haverá mais o cálcu-
lo proporcional do des-
conto conforme o mês de 
colação de grau. Ou seja, 
o prof issional que com-
pletar dois anos de for-
mado em janeiro de 2023 
terá a redução de 50% na 
anuidade do ano inteiro, 
assim como aquele que 
completar em dezembro 
de 2023.

O CREA-SP já anun-
ciou os valores de sua 
anuidade 2023 e conce-
de desconto de 10% para 
quem realizar o paga-
mento até o dia 31 de ja-
neiro deste ano.

No site do CREA-SP 
é possível ter acesso às 
anuidades de Pessoa 
Física, níveis superior e 
médio e Pessoa Jurídica, 
além de multas e a ART.

De acordo com o Con-
selho, as anuidades serão 
recolhidas em cota úni-
ca com desconto de 10% 
para quem quitar em ja-
neiro , 5% para quem qui-
tar em fevereiro e sem 
desconto para quem qui-
tar em março.

Por que estar sempre 
em dia com o Crea-SP?

O registro no CREA é 
obrigatório por lei (arti-
go 69, alínea “a”, da Lei 
n° 5.194/66) que ainda 
discorre que os prof is-
sionais registrados “são 
obrigados ao pagamen-
to de uma anuidade ao 
Conselho Regional, a 
cuja jurisdição pertence-
rem” (art. 63).

O fato gerador das 
anuidades é a existência 
de inscrição no conselho ( 
Lei n° 12.514/2011 – art. 59). 

Confira os 
benefícios 
disponíveis

Acesse o portal do CREA-SP e saiba mais AQUI 
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Atenção Profi ssionais Técnicos: Mantenha a anuidade 
em dia e exerça regularmente sua profi ssão

O que é fi scalização do CREA-SP?
Essencial para o Conse-

lho Regional de Engenharia 
e Agronomia de São Paulo, a 
Fiscalização é o setor que tra-
balha para fazer valer o exer-
cício ético e legal das profi s-
sões, garantindo a presença 
de profi ssionais habilitados 
nas obras e serviços da Enge-
nharia, Agronomia e Geociên-
cias. Sustentada, em especial, 
pelas leis 5.194/66 e 6.496/77, 
a atividade combate o exer-
cício ilegal das profi ssões da 
área tecnológica observando 
os princípios econômicos, tec-
nológicos e ambientais funda-

A anuidade corres-
ponde a um tributo, 
previsto em lei, pago 
pelo prof issional técni-
co para exercer a pro-
f issão, diferenciando-o 
daqueles sem formação 
técnica que colocam 
em risco a sociedade.

Ao manter sua anui-
dade em dia, além de 
estar mais preparado 
para as oportunidades 
de trabalho você tam-

bém contribui como 
CRT-SP na f iscalização 
orientativa aos prof is-
sionais e aos respon-
sáveis pelas empresas, 
c o n s c i e n t i z a n d o - o s 
para que contratem so-
mente técnicos habili-
tados.

O Conselho está dis-
ponibilizando 90% de 
desconto para recém-
-formados ou prof issio-
nais idosos.

Confi ra as condições de pagamento 
total ou parcelamento AQUI

O que é uma força tarefa 
de fi scalização?

Durante certo perío-
do, um grupo de agentes 
f iscais f ica concentrado 
em determinada região 
com alguns focos de tra-
balho.

Esse modelo reforça a 
f iscalização que aconte-

ce de forma contínua em 
todo o Estado. Frequente-
mente, também unimos 
forças com outros órgãos, 
como entidades de clas-
se, Corpo de Bombeiros e 
Prefeituras, o que poten-
cializa o trabalho.

mentais ao bem-estar social.

Ao fi scalizar obras e serviços téc-
nicos vinculados às diversas profi s-
sões que representa, o Crea cumpre 
a legislação e busca sempre defen-
der a população de possíveis danos 
que possam vir a ocorrer na execu-
ção da obra/projeto fi scalizado. Com 
isso, garante que apenas profi ssio-
nais habilitados possam desempe-
nhar atividades técnicas, pois estão 
aptos a oferecer a sociedade um 
projeto/empreendimento com um 
resultado pretendido, tanto no que 
o contratante espera quanto em re-
lação às normas vigentes.
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Conheça nossos canais de comunicação!  

Também estamos nas redes sociais! Acompanhe as nossas atividades, novidades do 
setor e muito mais através da nossa página no Facebook, Instagram e Linkedin. 

PARCEIROS:

Para melhor atender os profissionais da tecnologia, 
ampliamos nossos canais de comunicação.

http://bit.ly/aeaosasco instagram.com/aeaosasco facebook.com/aeaosasco

Como 
identifi car 
um Fiscal 
do Crea-SP

Solicitando à pessoa 
que se apresenta a sua 
Carteira de Identidade 
Funcional (todo Agente 
Fiscal do Crea-SP deve por-
tar uma), da qual constam, 
além do brasão da Repú-
blica, o nome do funcioná-
rio, seu cargo, número de 
identidade funcional, foto 
e assinatura do Presidente 
do Crea-SP.

O que 
compete a 
fi scalização 
do Crea

O combate ao exercício 
ilegal das profi ssões é fun-
damental para a salvaguar-
da da sociedade, pois o foco 
principal é a garantir a pres-
tação de atividades técni-
cas com a presença de pro-
fi ssionais habilitados.  Não 
compete à fi scalização do 
Crea aspectos relacionados 
ao conteúdo dos trabalhos. 
Assim, questões de enqua-
dramento em leis munici-
pais e/ou normas técnicas, 
quando identifi cadas, de-
vem ser encaminhadas di-
retamente aos órgãos com-
petentes. 

A fi scalização do Cre-
a-SP não avalia riscos re-
lacionados às edifi cações 
(fi ssuras, trincas, rachadu-
ras, fendas, corrosão, defor-
mações, contenção de en-
costas, impermeabilização, 
entre outros). Esse trabalho 
é feito por um profi ssional 
habilitado com registro no 
Conselho para vistoria e 
elaboração de laudo técni-
co com a devida Anotação 
de Responsabilidade Téc-
nica.

Não compete à fi sca-
lização do Crea verifi car a 
falta de Equipamentos de 
Proteção Individual e ou-
tros itens relacionados à 
saúde do trabalhador bem 
como avaliar questões re-
ferentes aos riscos de desa-
bamento e segurança em 
edifi cações e problemas 
relacionados a obra (aber-
turas irregulares de jane-
las, invasão de calçadas ou 
áreas vizinhas, barulho, po-
eira em excesso etc) entre-
tanto, uma vez constata-
das essas situações, o Crea 
realiza a comunicação aos 
órgãos competentes para 
que sejam adotadas as 
providências necessárias.

Como 
realizar uma 
Denúncia

Não existe um modelo 
para fazer uma denúncia, 
porém conforme a Resolu-
ção nº 1008/04 do Confea, a 

Ações de Fiscalização

mesma deve ser instruída 
com as seguintes informa-
ções:

• Identifi cação do de-
nunciante, incluindo ende-
reço residencial ou comer-
cial completo e número do 
Cadastro de Pessoas Físi-
cas – CPF ou do Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurí-

dicas – CNPJ; e
• Provas circunstanciais 

ou elementos comproba-
tórios do fato denunciado.

A denúncia pode ser 
protocolada em qualquer 
Unidade de Atendimento 
do Crea-SP ou no Site do 
Crea-SP em Fiscalização > 
Faça sua denúncia.

O crea-SP realizou mais 
de 400 mil fi scalizações em 
2022, o dobro da meta de 
2021!

As ações são realizadas 
de acordo com um plane-
jamento anual, construído 
com o apoio das Câmaras 
Especializadas, que indi-
cam as principais necessi-
dades de cada área. O uso 
de forças-tarefas, assim 
como demandas das Co-
missões Auxiliares de Fisca-
lização (CAFs) e denúncias 

recebidas pelos canais de 
comunicação, complemen-
tam o trabalho.

Confi ra: Engenharia Ci-
vil e Engenharia Elétrica, 
que somaram 242.051 ações 
de fi scalização, 77.303 em 
Engenharia Mecânica e 
Metalúrgica, 33.624 em En-
genharia de Segurança do 
Trabalho, 21.030 em Enge-
nharia Química e 20.677 em 
agronomia, 4.781 em Geolo-
gia e Engenharia de Minas, 
e 4.561 em Agrimensura.


