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Correspondência das Atividades do Crea-RS com a TOS 

As atividades específicas do Crea-RS, que iniciam com “W”, serão substituídas 
na nova ART pela TOS, sigla de Tabela de Obras e Serviços. A TOS foi 
elaborada pelo Confea para unificar as atividades no programa de 
preenchimento de ARTs de todos os Creas. 

Visando facilitar o preenchimento do novo modelo de ART, o Crea-RS elaborou 
tabelas de correspondências entre as suas atividades específicas (os “W”) e a 
TOS. 

Para acessar a tabela correta, identifique inicialmente qual a sua modalidade 
profissional clicando aqui. Na tabela que será aberta no formato PDF, pesquise 
pelo seu título profissional para encontrar a modalidade que ele pertence. 

Exemplo: O título profissional Engenheiro Ambiental pertence a Modalidade Civil. 

 

De posse da sua modalidade, clique na tabela de correspondência: 

Correspondência da Modalidade AGRONOMIA (sendo elaborada pela Câmara 
Especializada de Agronomia). 

http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/1853-18%20TOS.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/1853-18%20TOS.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/0473-02.pdf


Correspondência da Modalidade CIVIL (sendo elaborada pela Câmara 
Especializada de Engenharia Civil). 

Correspondência da Modalidade ELETRICISTA. 

Correspondência da Modalidade MECÂNICA E METALÚRGICA. 

Correspondência da Modalidade QUÍMICA (Câmara Especializada de 
Engenharia Química decidiu não elaborar tabela de correspondência). 

Correspondência da Modalidade GEOLOGIA E MINAS (Câmara Especializada 
de Geologia e Engenharia de Minas decidiu não elaborar tabela de 
correspondência). 

Correspondência da Modalidade AGRIMENSURA. 

Correspondência da Modalidade ESPECIAIS (Segurança do Trabalho). 

Exemplo: 

O profissional Engenheiro Mecânico que utilizava o código “W0214 – 
Elevadores”, irá utilizar na nova ART a atividade: 

TOS Complemento 
 

 

de elevadores 

de passageiros 

de carga 

de obra 

de monta carga 

individual ("man lift") 

automotivos 

O profissional deve combinar a TOS com o complemento, ficando: “de 
elevadores de passageiros”. 

Portanto, o código “W0214” se relaciona a 6 possibilidades na TOS: 

1) de elevadores de passageiros. 
2) de elevadores de carga. 
3) de elevadores de obra. 
4) de elevadores de monta carga. 
5) de elevadores individual (“man lift”) 
6) de elevadores automotivos. 

Como ficaria na nova ART as atividades técnicas de um contrato de manutenção 
de 2 elevadores:  

Nível de atuação Atividade profissional TOS Quantidade Unidade 

http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/CorrespTOSEletrica.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/CorrespTOSMecanica.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/AgrimensuraCorrespTOS.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/CorrespTOSSegTrab.pdf
http://saturno.crea-rs.org.br/pop/ART/NovaART/1853-18%20TOS.pdf


Execução Manutenção de 
equipamento 

de elevadores de passageiros 2 un 

 

Observações: Manutenção de 2 elevadores. 


