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PLACA DE OBRA, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES
PAULO E. Q. M. BARRETO*

á anos observa-se cer-
to desuso da “placa de 
obra”. Quando ela exis-
te, geralmente se refere 
apenas ao responsável 
técnico pela direção da 

obra. Com isso, os profissionais respon-
sáveis pelos diversos serviços que ocor-
rem em um empreendimento perdem uma 
grande oportunidade de divulgar o seu 
trabalho (direito autoral), de valorizar a 
engenharia e de cumprir a legislação. 

Este artigo tem o objetivo de alertar 
e incentivar os profissionais da área da 
engenharia a providenciarem a sua placa, 
como forma de fazer valer um direito e 
um dever.

ASPECTO LEGAL
A placa de obra, serviços e instalações 

é um importante mecanismo de iden-
tificação da existência de profissionais 
habilitados atuando como responsáveis 
técnicos pelos diversos serviços de enge-
nharia que podem ocorrer em um empre-
endimento. Além disso, facilita o trabalho 
de fiscalização dos Creas na identificação 
das obras e serviços que são executados 
por leigos, e também demonstra para a 
sociedade que naquela obra existem pro-
fissionais habilitados atuando.

Com base nesses preceitos, a Lei Fe-
deral nº 5.194/1966, que regulamenta as 
profissões de engenheiro e agrônomo, 
estabelece em seu artigo 16: “Enquanto 
durar a execução de obras, instalações e 
serviços de qualquer natureza, é obriga-
tória colocação e manutenção de placas 
visíveis e legíveis ao público, contendo o 
nome do autor e coautores do projeto, em 
todos os seus aspectos técnicos e artísti-
cos, assim como os dos responsáveis pela 
execução dos trabalhos”.

Ao contrário do que muitos imaginam, 
deve ser colocada placa não apenas do di-
rigente técnico de uma obra (geralmente 
o arquiteto ou o engenheiro civil), mas de 
todos os responsáveis pelos serviços de en-
genharia desenvolvidos no empreendimen-
to, ou seja, de todas as atividades (projeto, 
execução, consultoria, fiscalização, geren-
ciamento, controle de qualidade etc.) e de 
todas as modalidades profissionais (civil, 
elétrica, mecânica, agronomia etc.). 

A não colocação de placa sujeita os 

profissionais responsáveis técnicos pelos 
diversos serviços ao pagamento de multa 
de até 589,76 reais (base 2016). Conside-
rando que é relativamente simples e ba-
rata a confecção de uma placa, o valor da 
multa é relevante perante o cumprimento 
da lei e os benefícios que ela proporciona 
ao profissional e à engenharia.

Por outro lado, caso a obra ou serviço 
seja executado por leigos (portanto, sem pla-
ca) estes incorrerão em infração ao art. 6º, 
alínea “a” da mesma lei: “Exerce ilegalmente 
a profissão de engenheiro ou engenheiro-
-agrônomo, a pessoa física ou jurídica que 
realizar atos ou prestar serviços, públicos ou 
privados, reservados aos profissionais de que 
trata esta lei e que não possua registro nos 
Conselhos Regionais”. Nesses casos, são apli-
cadas as penalidades previstas na lei de con-
travenções penais, além da correspondente 
regularização da obra com a contratação de 
responsáveis técnicos pelos diversos serviços 
ali desenvolvidos. Se o proprietário não aten-
der as exigências do Crea, a prefeitura pode-
rá ser acionada para interdição ou embargo, 
bem como o poder judiciário para aplicação 
das medidas cabíveis.  

Outro fator que vale a pena ressaltar é 
que algumas pessoas pensam que a placa 
de obra, serviços e instalações é um mero 
instrumento publicitário, quando, além de 
obrigação legal, é um direito do profissio-
nal. Ninguém deve impedir sua colocação 
no empreendimento.

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL
Independentemente da obrigação le-

gal, o uso da placa é um importante me-
canismo de valorização profissional da 
engenharia e contribui para a redução da 
participação de leigos (que exercem ati-
vidades restritas a profissionais legalmen-
te habilitados, colocando a sociedade em 
risco) e de acobertamento – profissionais 
que emprestam seu nome sem efetiva par-
ticipação no serviço (também conhecidos 
como “caneteiros”). 

Os argumentos apresentados para a 
não colocação de placa, geralmente têm 
sido: desinteresse ou desinformação dos 
profissionais; impedimentos com alegação 
de que se trata de publicidade; deteriora-
ção, dano ou furto da placa; entre outros.

As entidades de classe poderiam criar 
programa de fomento para o uso da placa 

em suas regiões como meio de alertar e 
incentivar os profissionais, além de con-
tribuir para a valorização de suas profis-
sões e para a redução da atuação de leigos 
em serviços de engenharia.

SOBRE A PLACA
As placas devem ser colocadas no em-

preendimento e lá permanecerem enquan-
to durar a prestação dos correspondentes 
serviços. Devem ser mantidas íntegras e 
perfeitamente visíveis e legíveis ao públi-
co, quando vistas, no mínimo, do passeio 
público. Podem ser confeccionadas de 
qualquer material (aço, madeira, vinil etc.) 
e dimensões.

A responsabilidade pela existência da 
placa no local é do profissional respon-
sável técnico pela atividade desenvolvida, 
e a responsabilidade pela manutenção da 
placa no local é do responsável pela obra 
ou serviço ali desenvolvido.

As placas de identificação do exercício 
profissional devem conter, no mínimo, as 
seguintes informações:
a) nome(s) do(s) responsável(is) pela(s) 
atividade(s) técnica(s);
b) título profissional e número do registro 
no Conselho Regional;
c) atividade(s) específica(s) pela(s) qual(is) 
o(s) profissional(is) é(são) responsável(is);
d) nome da empresa executora da ativi-

Obra sem placa: esquecimento dos profissionais 
ou serviços executados por leigos?
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LAFRAIA VOLTA ASSUMIR PRESIDÊNCIA DO IE

engenheiro Eduardo La-
fraia foi eleito novamente 
presidente do Instituto de 
Engenharia (IE). Ele vai co-
mandar a Casa na gestão 
2017/2018. Junto com os 

demais membros da nova diretoria Lafraia 
foi empossado no último dia 28 de março, 
durante reunião do Conselho Deliberativo. 
O mandato foi iniciado no dia seguinte da 
posse, 29 de março. Lafraia foi eleito com 
81,66% dos votos, ele já foi presidente do 
IE nos anos de 2003/2004 e 2005/2006. 

Em sua nova gestão, Eduardo Lafraia 
tem como principais metas promover a dis-
cussão de problemas nacionais, investir em 
um esquema de comunicação moderno e 
eficiente, e aglutinar as entidades de classe 
da engenharia na cruzada por um país mais 
justo. 

Segundo Lafraia, o Instituto preten-
de reforçar e aumentar sua relevância na 
engenharia brasileira. “Queremos ser uma 
entidade ainda mais respeitada, chamada 
pelas instâncias responsáveis por elaborar 
políticas públicas e participar dos debates 
dos grandes temas nacionais”, diz, acres-
centando que o IE passou por uma modi-

ficação radical na forma de se comunicar 
com seus associados e com a sociedade. 
“É preciso criar um Plano de Comunicação 
para a Casa – sendo essa uma de nossas 
tarefas mais importantes e imediatas – e 
pretendemos que seja esse Plano que po-
derá tornar o Instituto visível e relevante.”

Eduardo Ferreira Lafraia é engenheiro 
civil (Universidade Mackenzie), pós-gradu-
ado em Administração de Empresas (FGV) 
e MBA em Administração de Empreendi-
mentos da Construção Civil (Politécnica da 
USP). Além de presidente por outras duas 
gestões anteriores à atual, ele foi presiden-
te do Conselho Deliberativo da Associação 
Paulista de Empresários de Obras Públicas  
(Apeop), membro do Conselho de Orienta-
ção do Instituto de Pesquisas Tecnológica 
(IPT), do Conselho Superior de Infraestru-
tura da Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo (Fiesp), da Cadeia Produtiva 
da Indústria da Construção Civil da Fiesp, 
conselheiro e diretor da Aliança Cultural 
Brasil-Japão, diretor do Sindicato dos Cor-
retores de Imóveis do Estado de São Paulo, 
diretor de Obras da Cohab-SP e presidente 
do Diretório Central dos Estudantes (DCE) 
na Universidade Mackenzie. É diretor pleno 

da Associação Comercial de 
São Paulo (ACSP). É também 
diretor da empresa Sebel En-
genharia e Construções, que 
atua no setor de construção 
habitacional. 

NOVA DIRETORIA 
EXECUTIVA ELEITA

Presidente – Eduardo Ferrei-
ra Lafraia; Vice-presidente 
de Administração e Finan-
ças – Victor Brecheret Filho; 
Vice-presidente de Atividades 
Técnicas – Jerônimo Cabral 
Pereira Fagundes Neto; Vice-
-presidente de Relações Exter-

nas – Marcos Moliterno; Vice-presidente 
de Assuntos Internos – Miriana Pereira 
Marques; Primeiro Diretor-Financeiro – 
Fernando Bertoldi Corrêa; Segundo Di-
retor-Financeiro – Mauro José Lourenço; 
Primeiro Diretor-Secretário – Ivan Metran 
Whately; Segundo Diretor-Secretário – Ha-
bib Georges Jarrouge Neto. 

Conselho Deliberativo - José Roberto Ber-
nasconi, Marcelo Rozenberg, Rui Arruda 
Camargo, Alfredo Mario Savelli, Roberto 
Bartolomeu Berkes, André Steagall Gert-
senchtein, Francisco Armando Noschang 
Christovam, José Olímpio Dias de Faria, 
Marcel Mendes, Ricardo Kenzo Motomat-
su, Arlindo Virgílio Machado Moura, Al-
fredo Petrilli Junior, Vicente Abate, Angelo 
Sebastião Zanini, João Baptista Rebello 
Machado. 

Conselho Fiscal Titular - João Ernesto Fi-
gueiredo, Marcello Kutner, Nelson Newton 
Ferraz. 

Conselho Fiscal Suplente - Clara Cascão 
Nassar, Paulo Eduardo de Queirós Mattoso 
Barreto, Odécio Braga de Louredo Filho. 

Eduardo Ferreira Lafraia assume a presidência do Instituto de Engenharia

dade técnica indicada (se houver), bem 
como o número do seu registro no Crea;
e) número da(s) ART(s) correspondente(s);
f) dados para contato com o(s) 
profissional(is) e/ou empresa(s).
Outras informações podem constar da 
placa, a critério do profissional.

OBS.:
1 – Este conteúdo é parte de um trabalho 

desenvolvido por um Grupo de Trabalho 
do Crea-SP do qual participaram os en-
genheiros Edemar de Souza Amorim, José 
Silvio Valdissera, Mailton Nascimento 
Barcelos, Mario Gonçalves Monteiro, Pau-
lo Eduardo de Queirós Mattoso Barreto e 
Sergio Kater.

2 – Artigo do mesmo autor publicado na re-
vista Eletricidade Moderna. A versão ora apre-

sentada possui pequenas modificações.

* Paulo E. Q. M. Barreto é engenheiro 
eletricista, coordenador da Divisão de Insta-
lações Elétricas do Instituto de Engenharia, 
ex-Conselheiro do Crea-SP, consultor e diretor 
da Barreto Engenharia
www.barreto.eng.br
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