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locação especial.
Acesso ao acervo de livros e revistas
técnicas, sala de informática.
Convênios em diversas entidades
com descontos especiais.
Encontros mensais, com palestras de
interesse da categoria, promovendo a
aproximação com grandes
profissionais do setor.
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O Plano Diretor é o instrumento básico
da política de desenvolvimento do
Município. Sua principal finalidade é
orientar a atuação do poder público e da
iniciativa privada na construção dos
espaços urbano e rural na oferta dos
serviços públicos essenciais, visando
assegurar melhores condições de vida
para a população.
O Plano Diretor deve ser elaborado pelo
Poder Executivo Municipal tendo como
guia o Estatuto da Cidade, conforme Lei
nº 10.257 de 10 de julho de 2001, sob a
responsabilidade de profissionais
técnicos e com a participação de uma
equipe interdisciplinar, em um processo
de planejamento participativo. Além
disso, o Plano Diretor deve ser aprovado
pela Câmara Municipal, com o que
obtém eficácia de vinculação jurídica em
face dos atores públicos e privados que
concorrem na produção e transformação
do espaço urbano.
Através de uma comissão técnica deve o
Executivo fazer audiências públicas com
a participação de toda a população e em
seguida encaminhar o projeto para o
Legislativo que deverá analisar e fazer
audiência pública e retornar ao executivo
para sancionar a lei (Plano Diretor).
Assim que aprovado deve ser
acompanhado e fiscalizado por uma
comissão técnica visando o bem estar de
toda população.
Em nossa cidade como não foi 

concluído, vem prejudicando todas as
aprovações e regularizações de projetos
que se encontram parados na Secretaria
de Planejamento, causando prejuízo
para todo o município.
Assim, solicitamos que todas as
entidades e associações de bairros que
participem das audiências públicas,
através de seus representantes, para
que possamos ter um município
planejado e assegurar os exercícios dos
diretos sociais e individuais com justiça e
ética.

O processo de transformação do país
tem início com o fortalecimento dos
municípios. É neste contexto que ganha
importância o Plano Diretor, concebido
como instrumento que norteará a política
de desenvolvimento na esfera municipal.
Todos aqueles que influenciam a
realidade local devem contribuir para o
desenvolvimento do município. Esse
planejamento é importantíssimo para os
pequenos e grandes negócios, pois pode
definir, entre muitas variáveis, que
tratamento legal deve ser dado às micro
e macro empresas e onde estas podem
se localizar. Decidirá a cidade que o
cidadão pretende de acordo com a
legalidade, para aonde ela vai, quem irá
ocupá-la, numa grande discussão
participativa. O Plano Diretor, desse
modo, precisa ser construído através de
um processo que promova um pacto em 

torno de propostas que representem os
anseios da sociedade.

O objetivo principal da Associação
Regional de Engenheiros e Agrônomos -
AREA é o atendimento das necessidades
da nossa cidade. Garantir para os jovens
e as próximas gerações uma cidade bem
planejada na educação, saúde,
acessibilidade, saneamento básico,
drenagem urbana, habitação, indústria,
comércio, lazer, meio ambiente, turismo,
segurança pública e em outros
seguimentos. Por essa razão a AREA
sempre se colocou à disposição do
Executivo, Legislativo e Judiciário,
contribuindo assim com a administração
pública através de seus profissionais.



Nome do Responsável Técnico, Registro do Profissional,
RNP e Título do Profissional: serão gerados automaticamente.
Status da ART PREENCHIMENTO (1/5): estado ou circunstância que a ART
ocupa no momento de seu preenchimento, que são cinco etapas.

DADOS INICIAIS - Forma de Registro da ART: selecionar a forma de registro:
1. Inicial: relativa à primeira ou única Anotação de Responsabilidade Técnica do
profissional no respectivo cargo ou função.
2. Retificadora isenta: será utilizada para casos de retificação de ART,
geralmente para fins de Certidão de Acervo Técnico, que não altera o cargo ou
função, e será isenta de taxa de recolhimento.

Nº da ART vinculada por Forma de Registro: identifica o número da ART
inicial à qual a ART deverá vincular-se em caso de forma de registro, retificadora
isenta.
Participação Técnica: identifica a participação técnica de profissionais no
desempenho de cargo ou função, sendo sempre participação individual.
Nº da ART vinculada por Participação Técnica: não se aplica.
Nº da ART vinculada por Contrato: não se aplica.
Nº da ART: será gerado automaticamente.

DADOS DO CONTRATANTE - Registro da Contratante: informar o número do
registro da pessoa jurídica no Crea-SP. Item obrigatório somente no caso de a
pessoa jurídica possuir registro no Crea-SP.
Tipo de Contratante: informa o tipo de contratante do profissional, de acordo
com as seguintes definições:

1. Pessoa Jurídica de Direito Privado: empresário, sociedade de economia
mista, empresa pública, fundação, associação, sociedade, organização religiosa
e partido político.
2. Pessoa Jurídica de Direito Público: União, Estados, Distrito Federal,
municípios, autarquias e demais entidades de caráter público criadas por lei.
3. Pessoa Jurídica Estrangeira: empresa tanto de Direito Privado ou Público,
porém estrangeiras.

Contratante: informar a denominação da pessoa jurídica com a qual o
profissional mantém vínculo contratual para o desempenho de cargo ou função
técnica.
CNPJ: Informar o número da inscrição da contratante
ENDEREÇO CONTRATANTE
CEP: informar o CEP da contratante.
Logradouro: será gerado automaticamente.
Número: informar o número da contratante.
Complemento: se houver.
Bairro, Cidade e Estado: serão gerados automaticamente.

VÍNCULO CONTRATUAL - Unidade Administrativa: informar a unidade
administrativa da contratante na qual atua ou está lotado:
a) no caso de administração descentralizada: filial, escritório, sucursal e outros.
b) no caso de administração centralizada: seção técnica. Tipo de Vínculo
Contratual: identifica o vínculo contratual entre a contratante e o profissional,
conforme a definição abaixo:

1. Diretor: pessoa que dirige uma organização; profissional
responsável por um campo profissional.

2. Militar: membro que faz parte de uma organização autorizada a usar a
força, na defesa do seu país.
3. Prestador de serviços: profissional cujo vínculo com pessoa jurídica é
formalizado por contrato de prestação de serviço.
4. Servidor público: profissional cujo vínculo com pessoa jurídica de direito
público é regido pelo RJU (regime estatutário).
5. Empregado: profissional cujo vínculo com pessoa jurídica de direito privado
é regido pela CLT (regime celetista).
6. Empregado público: profissional cujo vínculo com pessoa jurídica de direito
público é regido pela CLT (regime celetista).
7. Sócio: profissional cujo vínculo com pessoa jurídica de direito privado é
formalizado pelo respectivo contrato social.
Designação do Cargo/Função: identifica a designação de cargo ou função
técnica de acordo com o vínculo contratual.
Data de Início: informar a data da formalização do vínculo contratual para o
Desempenho de Cargo ou Função Técnica.
Previsão de Término: informar a data prevista para término do vínculo
contratual para o desempenho de cargo ou função técnica. Item obrigatório
somente no caso de contrato por tempo determinado.

ENDEREÇO - Utilizar o mesmo endereço da contratante: informar o
endereço completo da unidade administrativa da contratante na qual atua.
Informação obrigatória caso seja preenchido o campo “Unidade
Administrativa”. Prever a repetição automática do endereço do contratante.
Clicar “sim” ou “não” quando for o caso.
CEP: informar o CEP da contratante.
Logradouro: será gerado automaticamente.
Número: informar o número da contratante.
Complemento: se houver.
Bairro, Cidade e Estado: serão gerados automaticamente.

ATIVIDADE PROFISSIONAL - Atividade Profissional: caracteriza a
atividade realizada pelo profissional de acordo com o vínculo contratual:

1. Cargo técnico: é a ocupação instituída na estrutura organizacional da
pessoa jurídica, com denominação própria, atribuições e responsabilidades
específicas e remuneração correspondente, para ser provida e exercida por
um titular com formação profissional.

2. Função técnica: é a atribuição ou o conjunto de atribuições que a pessoa
jurídica confere, individualmente, a determinado profissional para a execução
de atividades para cujo desenvolvimento seja necessário conhecimento
técnico. A diferença entre cargo e função é que o cargo é a posição que uma
pessoa ocupa dentro de uma estrutura organizacional e função é o conjunto
de tarefas e responsabilidades que podem corresponder ou não a um cargo.
Não há cargo sem função, muito embora haja função sem cargo. O
profissional poderá registrar na mesma ART simultaneamente as atividades
técnicas de desempenho de cargo e de função técnica, de acordo com seu
vínculo.
Unidade: informam a unidade de medida da carga horária.
Quantidade: informar a carga horária a ser cumprida pelo profissional de
acordo com o vínculo contratual.

OBSERVAÇÕES - Informa resumidamente característica ou detalhe do cargo
ou função, ou apresenta esclarecimento sobre o contrato.

ENTIDADE DE CLASSE - Inserir o Código 043 - AREA

DECLARAÇÕES - A presente ART visa resolver conflitos ou litígios
originados do contrato por meio de arbitragem conforme lei número 9307/96?
Informar “sim” ou “não” conforme o caso.

Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas
técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto número 5.296, de 2
de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas?

Informar “sim” ou “não” conforme o caso.

Para maiores informações acesse: www.creasp.org.br

O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com
pessoa jurídica de direto público quanto de direto privado, obriga à
Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-SP. Abaixo manual
explicativo campo a campo.

MANUAL DE PREENCHIMENTO DA ART

 DESENPENHO DE CARGO E FUNÇÃO



Presidente: Antonio Carlos Bueno Gonçalves
(Engenheiro Civil)
Vice-Presidente: Luiz Henrique Barbirato (Engenheiro
Civil/Agrim)
Tesoureiro: Edmur Luiz de Godoy (Engenheiro
Agrimensor)
Tesoureiro Adjunto: Rodrigo Félix dos Santos (Geólogo)
Secretário: Antonio Ricardo Hypólito (Engenheiro Civil)
Secretário Adjunto: Orlando Berretta Filho (Engenheiro
Agrim)
Relações Públicas: Luciano Avoglio (Engenheiro
Agrônomo)

Suplentes:
Fernando Adani Neto (Engenheiro Eletricista)
Luiz Adolfo Albers do Marco (Engenheiro Civil)
Miguel Pizarro Júnior (Engenheiro Civil)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/ Segurança do
Trabalho)
Edevaldo Ap. Gonçalves(Engenheiro de Prod. Mecânica)
Sebastião Nelson Faracini (Engenheiro Civil)

Diretores de Cursos e Eventos:
Ailton José T. Marangom (Engenheiro Agrimensor)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro de Prod. Mec)
Diretores de Festividades:
José Adejacir da Silva (Técnico Eletrotécnico)
Romulo Augusto Sacco (Engenheiro Eletricista)
Diretores de Esportes:
João Ladislau Pinto (Engenheiro Agrimensor)
Cássio Minghini Quirino dos Santos (Engenheiro
Químico)
Diretores de Patrimônios:
Gaspar do Carmo Ribeiro (Engenheiro Civil)
Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro Agrônomo)
Conselho e Ética:
Adriana Sinotti Jordão (Engenheira Civil)
Agnaldo Donizetti Marques (Engenheiro Eletricista)

(19) 3561-1263

@areapirassununga

www.areapirassununga.com.br

areapirassununga@hotmail.com

Presidente: Cecílio Ap. Carlos da Silva (Engenheiro
Agrônomo)

Vice-Presidente: Antônio Augusto Gavazza (Engenheiro
Sanitarista)

Conselheiros:
Paulo César Malinverni (Engenheiro Agrimensor)
Eduardo Del Nero (Engenheiro Civil/Seg. Trabalho)
Mauro Meirelles (Engenheiro Civil)
Luiz Carlos Caraça (Engenheiro Eletricista)
David de Barros Corrêa (Tecnólogo em Gestão Ambiental)
Adriano Franco da Silveira (Tecnólogo em Gestão
Ambiental)
Orlando Pereira Neto de Godoy (Engenheiro Agrônomo)
Luciano Avoglio (Engenheiro Agrônomo)
Edevaldo Ap. Gonçalves (Engenheiro Produção Mecânica)
Lucinei Amaral Martins (Engenheiro Produção Mecânica)
Agnaldo Sérgio Banin Agostinho (Engenheiro Civil)
Carlos Roberto Scomparim (Engenheiro Civil)naldo
Donizetti Marques (Engenheiro Eletricista)

COMO APRESENTAR CORRETAMENTE PROJETOS
ELÉTRICOS;

A RESPONSABILIDADE CIVIL, PENAL E
ADMINISTRATIVAS DO GESTOR PERANTE O MAU
USO E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS;

A NOVA MINDSET DA ACESSIBILIDADE.

19 de Novembro

03 de Dezembro

15 de Dezembro

A AREA tem como principal função representar e
proporcionar oportunidades de aperfeiçoamento aos
profissionais que pertencem à sua entidade de classe e à
população. Nosso objetivo é estar em constante sincronia
com as suas necessidades e com o apoio do CREA-SP,
promover cursos e palestras com os mais variados temas.
Diante da pandemia causado pelo Covid-19, em 2020 a
Associação Regional de Engenheiros e Agrônomos,
seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e
pensando na segurança dos funcionários, associados,
diretores e visitantes, está transmitindo todas as suas
palestras via sistema Online.

Cursos e Palestras

Próximas Palestras

Mais informações 

Diretoria Executiva Quadriênio 2017/2021

Conselho Deliberativo Quadriênio 2016/2020




