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Considerações sobre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART



O papel do CREA-RJ

Autarquia 
Federal

Concede habilitação para o exercício profissional

Defesa dos interesses da sociedade

Fiscaliza a atividade e o exercício 
profissional



O que não compete ao CREA-RJ

Avaliar questões referentes a riscos de desabamento e de 
segurança em edificações 
Órgão Responsável: Defesa Civil

Deliberar sobre recuos de obras, invasão de terrenos e entregas de 
alvarás de construção e de habite-se.
Órgão Responsável: Prefeitura

Avaliar riscos relacionados às edificações (fissuras, trincas, 
rachaduras, fendas, corrosão, deformações, contenção de encostas, 
impermeabilização e outros).



Da contratação dos serviços de 
manutenção predial

Condomínio contrata os serviços

Profissional
 ou empresa 
habilitados

 

Exigir Anotação de 
Responsabilidade 

Técnica
 

Registrados e com 
atribuições compativeis 
com os serviços 
contratados

Antes do início dos 
serviços



O QUE É ANOTAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART ?

Documento criado pela Lei 6.496/77

A finalidade da ART 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. 

Segundo a lei, TODOS os contratos de execução de obras ou prestação de serviços nas áreas jurisdicionadas pelo sistema CONFEA/CREA deverão ser anotados através da ART.



O REGISTRO DA 
ART 

É OBRIGATORIO – 
SUA FALTA É 
PASSÍVEL DE 
AUTUAÇÃO 

E MULTA

SOMENTE 
PROFISSIONAIS 

REGULARES 
COM O CREA 

REGISTRAM ART

A ART É INDIVIDUAL

Através da ART é possível identificar: QUEM fez, QUANDO fez, O QUE fez e ONDE fez.

RASTREABILIDADE 
de obras/serviços

ART COMO INSTRUMENTO DA 
SOCIEDADE



O 
FORMULÁRIO

Principais itens especificados:

• Profissional e empresa contratados 
(QUEM FEZ)

• Contratante da obra ou serviço

• Local da sua realização (ONDE FEZ)

• Prazo para execução (QUANDO FEZ)

● Valor do contrato

• Tipo de serviço ou obra a ser realizada (O 
QUE FEZ)



Formulário Preenchido

Exigência da apresentação da via do CONTRATANTE (Condomínio) de 
cada ART registrada. 

ART preenchida e não paga não possui valor legal – na via recebida deve constar o NÚMERO da ART



Formulário Preenchido

Verificação de Autenticidade da ART:

www.crea-rj.org.br/serviços/autenticidade



Casos específicos

Contratos de serviços contínuos sem prazo determinado: deverá ser 
recolhida pelo profissional (e exigida pelo contratante) uma ART para cada 
12 meses. Ainda que a renovação esteja prevista em contrato, ela deve ser 
registrada através de nova ART.

Serviços de curta duração: podem ser registrados através de ART múltipla. 
Exemplos: instalação ou manutenção de antenas, manutenção de elevadores 
e transportadores (escadas rolantes), execução de impermeabilização, 
recarga e teste hidrostático de extintores, teste de mangueiras, manutenção 
de equipamentos de prevenção e combate à incêndio, entre outros.

Serviços dentro das unidades de uma 
edificação: ainda que não seja o 

contratante, cabe ao 
síndico/administrador exigir ART ao 

proprietário da obra. 



Exemplos de serviços de manutenção   
predial 

Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA
Subestações elétricas e grupos geradores
Centrais de comutação telefônica tipo PABX, PAX, PAB e similares
Centrais de intercomunicação e alarmes contra incêndio
Porteiros eletrônicos e circuitos fechados de TV para vigilância
Sonorização
Cercas eletrificadas
Redes internas de TV por assinatura e similares
Redes telefônicas
Equipamentos elétricos e eletrônicos
Redes de computadores
Portões automatizados

Engenharia Elétrica



Exemplos de serviços de manutenção   
predial 

Engenharia Civil
Obras civis: reformas,pinturas, recuperação de fachadas, 
impermeabilização
Sistemas de água, esgoto, reservatórios e tratamento de piscinas
Instalações hidráulicas e sanitárias
Obras nas unidades que compõem o condomínio
Captação e sistemas de reutilização de águas  
Vistoria de gás



Exemplos de serviços de manutenção   
predial 

Engenharia Mecânica

Elevadores
Gás
Extintores de incêndio
Condicionadores de ar 
e exaustores

Agronomia

Parques e Jardins
Controle de pragas e 
transmissores de  
   doenças
Descupinização, 
desratização e 
dedetização em geral



Exemplos de serviços de manutenção   
predial 

Geologia

Poços tubulares: 
perfuração 
e manutenção

Engenharia de 
Segurança do Trabalho

Programas de Segurança 
do Trabalho



FUTUROS PROFISSIONAIS,

BEM VINDO

AO

SISTEMA CONFEA / CREA  ! 

Crea-RJ 




