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A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
É UM DOCUMENTO OBRIGATÓRIO EM QUALQUER
OBRA / SERVIÇO DE ENGENHARIA, E SÓ PODE SER
EMITIDO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO
PELO CREA.
É SEGURANÇA JURÍDICA E TÉCNICA PARA
O CONTRATANTE E O CONTRATADO

O que é a ART?
É UM DOCUMENTO
criado pela Lei 6.496/77, cuja ﬁnalidade é deﬁnir, para os
efeitos legais, os responsáveis técnicos pela execução de
obras ou prestação de quaisquer serviços de engenharia,
de agronomia e das demais proﬁssões regulamentadas e
ﬁscalizadas pelo CREA- PB.
É UM RESUMO
do contrato ﬁrmado entre o proﬁssional e seu cliente ou
seu empregador para a execução de obra/serviço. Por
isso, ajuda a iden ﬁcar os serviços contratados, deﬁnindo
sua autoria e os limites da responsabilidade de contratantes e contratados.
É OBRIGATÓRIA
para o proﬁssional ou empresa que executa qualquer obra
ou serviço na área tecnológica. Sua falta implica em infração ao ar go 3º da Lei 6.496/77, incorrendo ao proﬁssional ou empresa as sanções explicitadas no ar go 6º da Lei
5.194/66

PROFISSIONAL, A ART
VALORIZA VOCÊ E PROTEGE
A SOCIEDADE!

Por que o profissional
deve registrar a ART?
O CONJUNTO DE ARTs CRIA
o Acervo Técnico Proﬁssional, uma espécie de currículo
que reúne as a vidades proﬁssionais desenvolvidas ao
longo da vida proﬁssional compa veis com sua competência. Este documento é muito u lizado como prova de
qualiﬁcação para par cipação em licitações
A ART GARANTE O DIREITO
à remuneração, pois pode ser usada como comprovante
de prestação de serviço e de existência de um contrato,
principalmente em caso de contratação verbal. Além de
deﬁnir o limite das responsabilidades, respondendo o
proﬁssional apenas pelas a vidades técnicas que executou.
O PROFISSIONAL CONTRIBUI
com o fortalecimento da sua en dade de classe ao registrar uma ART, pois parte do valor arrecadado (16%) é
repassado pelos Creas às en dades conveniadas para ser
u lizado em inicia vas que promovam a atualização e o
aprimoramento proﬁssional
O PROFISSIONAL SE BENEFICIA
porque fortalece a MÚTUA – Caixa de Assistência dos proﬁssionais do Confea/Crea , já que 20% do valor arrecadado através da ART é reme do pelo Crea à en dade, que
oferece aos proﬁssionais associados uma série de bene cios como, por exemplo, o auxílio ﬁnanceiro para a aquisição ou quitação de imóveis.

SEJA UM

PROFISSIONAL
LEGAL

Qual a importância da
ART para a sociedade?
É A SEGURANÇA
para o contratante (cidadão ou empresa) de que sua
obra/serviço será executada por um proﬁssional legalmente habilitado, que deverá garan r a qualidade e
segurança em todas as etapas.
É UM INSTRUMENTO DE DEFESA
do consumidor pois, além de formalizar o compromisso
do proﬁssional com a qualidade dos serviços prestados,
em casos de sinistros, iden ﬁca individualmente os
responsáveis, auxiliando na confrontação das responsabilidades junto ao Poder Público, e tem ainda, força de contrato.

