
FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS  
EVENTO: 10º CONGRESSO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS  
LOCAL:   VITÓRIA 
DATA:     06 DE JULHO DE 2019 
 
PROPOSIÇÃO N° PES – D-15-ES 
EIXO TEMÁTICO 
 
( ) A. Inovações Tecnológicas - Inovações tecnológicas no processo de           
desenvolvimento econômica sob a ótica da Engenharia e da Agronomia 
( ) B. Recursos Naturais - O papel da Engenharia e da Agronomia na utilização e                
aproveitamento de recursos naturais com sustentabilidade 
( ) C. Infraestrutura - A governança da política de infraestrutura brasileira sob a              
ótica da Engenharia 
( X ) D. Atuação Profissional - Os rumos da formação profissional da Engenharia e               
Agronomia brasileiras 
( ) E. Atuação das empresas de Engenharia - Governança das empresas de             
Engenharia e obras públicas 
 
TÍTULO DA PROPOSIÇÃO-CAPITALIZAÇÃO VIA ART 
 
I - Situação existente  
A ART – Anotação de Responsabilidade Técnica para o profissional somente se reverte em garantia               
do contratante da obra/serviço e o seu acervo técnico.  
Que a partição do valor da ART se dá na forma de 65% para o Crea de origem, 15% para o Confea,                      
14% para a Caixa de Assistência da Mútua de origem e 6% para a Mútua Sede. 
 
II- Descrição da proposição  
Que seja convertida a porcentagem na ordem de 4% da ART confeccionada, para um Fundo de                
Capitalização Individualizado do Profissional, que será administrado pelo Plano de Previdência           
Privada Tecnoprev, da Mútua. A nova partição do valor da ART se daria da seguinte forma: 64% para                  
o Crea de origem, 14% para o Confea, 13% para a Caixa de Assistência da Mútua de origem e 5%                    
para a Mútua Sede e 4% para o Fundo de Capitalização Individualizado do Profissional assinante. 
 
III- Justificativa  
Esta possibilidade de investimento estimularia o profissional a fazer ARTs em todas as suas obras               
e/ou serviços contratados, pois quanto maior for o seu volume de ARTs registradas, maior será a sua                 
contribuição para o seu total capitalizado. 
Com o advento da possibilidade de mais uma reforma previdenciária, o profissional contará com um               
capital mais apropriado à época da sua aposentadoria, ou do seu desaparecimento. 
A existência do Plano de Previdência Privada administrado pela Mútua, o Tecnoprev, possibilitam as              
adequações serem mais simples. 
 
IV - Fundamentação legal  
Lei 6.496 – Lei de Criação da ART e da Mútua e Resoluções vigentes da Mútua. 
 
IV - Sugestão de mecanismo de implantação  
Alteração da lei 5.194-66 – Art. 28-inciso I; Art. 35-inciso IV 
Alteração da Lei 6496-77 – Art. 11-inciso I 
Encaminhamento ao CONFEA para implementar ações, resoluções e normativas para incrementar o            
investimento.  


