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Assunto : Item 1.3 do Plano de Trabalho da CAN

Interessado : Comissão Permanente de Atos Administrativos Normativos

A Comissão de Permanente de Atos Administrativos Normativos do Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro – Crea/RJ, reunida em 23 
de julho de 2018.

Considerando o item 1.3 do Plano de Trabalho da CAN, que trata sobre a 
padronização das placas de obras de reformas realizadas nas dependências do Crea;

Considerando que a padronização das placas de obras realizadas neste Regional 
ganha importância enquanto órgão de fiscalização do exercício profissional, que trata a Lei 
Federal nº5.194/66.

Deliberou

 que as placas de obras de reformas realizadas nas dependências do Crea-RJ, 
quando se tratar de placa de profissional do Sistema, sejam padronizadas nas 
dimensões 80x100cm, devendo constar: nome do profissional responsável técnico e 
co-responsável técnico (caso tenha); título profissional, registro profissional, ART e 
atividade técnica executada, sendo facultativos o endereço da obra/serviço, o nome 
do proprietário/contratante, o nº do alvará de construção, bem como a identidade 
visual (logomarca) do profissional.

 que as placas de obras de reformas realizadas nas dependências do Crea-RJ, 
quando se tratar de placa de pessoa jurídica, sejam padronizadas nas dimensões 
100x120cm, devendo constar: nome da empresa, nº do registro, atividade técnica 
(projeto e/ou execução de obra), título do responsável técnico e co-responsável 
técnico (que respondem tecnicamente pelo projeto e/ou pela execução de obra), 
nome do profissional responsável técnico e co-responsável técnico, registro 
profissional, bem como a ART recolhida, sendo facultativos o endereço da 
obra/serviço, o nome do proprietário/contratante, o nº do alvará de construção, 
bem como a identidade visual (logomarca) da pessoa jurídica.
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                            Coordenou a reunião o senhor Conselheiro Elio Ricardo Moraes Pacheco. 
Votaram favoravelmente os senhores conselheiros Engenheiro Mecânico Marcos 
Antônio de Carvalho Rocha e o Engenheiro Mecânico Paulo da Silva Capella e o 
Engenheiro Metalurgista Luiz de Araújo Bicalho. Votos contrários: Não houve. 
Abstenção: Não houve.

Rio de Janeiro 23 de julho de 2018.

  Elio Ricardo Moraes Pacheco
Conselheiro Regional 

Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
Coordenador-Adjunto da CAN


