
CREA-SC 
Novas Certidões de Acervo Técnico-CAT 

 

A partir do dia 01/09/2013, novas Certidões de Acervo Técnico-CAT serão emitidas pelo CREA-SC 

com base nos padrões Nacionais estabelecidos no anexo II da Resolução 1025/09 do CONFEA. 
As novas CATs serão emitidas eletronicamente e com possibilidade de consulta da autenticidade 

online no site www.crea-sc.org.br.  
Três tipos de CAT serão emitidos, conforme dispõe a Resolução 1025/09: 

 
I - CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Certidão que descreve as ARTs do(a) profissional que já  estejam registradas em Acervo Técnico 
(RAT) e/ou baixadas por conclusão da obra/serviço até a data de 09/02/2001. 

O CREA-SC disponibiliza três formas de emissão de Certidão de Acervo sem Registro de Atestado: 
CAT Total – lista todas as ARTs do(a) profissional;  
CAT Específica – lista uma ou mais ARTs indicadas pelo(a) profissional;  
CAT por período – lista as ARTs anotadas em determinado período indicado pelo(a) profissional. 
Para a(s) ART(s) ainda não registrada(s) em acervo técnico, é necessário solicitar o registro em 

Acervo Técnico (RAT) – procedimento administrativo já efetuado no Conselho, com apresentação de 
Atestado de Capacidade Técnica e/ou documento que comprove a conclusão da obra/serviço. 
Simultaneamente ou posteriormente a este procedimento, o(a)  profissional poderá solicitar a emissão da 
CAT. 

Nas três formas, para a(s) ART(s) já registrada(s) em Acervo Técnico, a CAT poderá ser impressa 
pelo(a) profissional  através do sistema CreaNet Profissional, disponível no site www.crea-sc.org.br.  

NÃO HAVERÁ registro em atestado técnico nesses casos. 
 
II - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – PARA OBRA OU SERVIÇO CONCLUÍDO  

Certidão de Acervo Técnico Específica para a(s) ART(s) que já esteja(m) registrada(s) em Acervo 
Técnico (RAT), que registrará o respectivo Atestado de Capacidade Técnica (RACT) da obra ou serviço 
concluído, objeto de um único contrato. 

O Atestado a registrar deverá conter os dados mínimos dispostos no anexo IV da Resolução 
1025/09 do Confea, procedimento já adotado no Conselho.  
 
III - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – PARA OBRA OU SERVIÇO EM ANDAMENTO 

Certidão de Acervo Técnico Específica para a(s) ART(s) devidamente registrada(s) no banco de 
dados do CREA-SC que registrará o respectivo Atestado de Capacidade Técnica da obra ou serviço em 
andamento, objeto de um único contrato. 

Essa forma de certificação alterará os atuais procedimentos do CREA-SC. Nessa nova CAT não 
haverá mais a necessidade de emissão de ARTs parciais para registro do Atestado parcial como ainda é o 
procedimento atual. Será emitida a CAT a partir da própria ART do contrato que esteja em andamento.  

Para obtê-la o(a) profissional deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica da parte concluída 
da obra ou serviço contendo os mesmos dados mínimos dispostos no anexo IV da Resolução 1025/09 do 
Confea, procedimento já adotado no Conselho. 

 

Os atuais procedimentos para solicitação de Certidão de Acervo Técnico, em qualquer dessas 

formas, não serão alterados.  
As novas CATs apresentarão algumas diferenças no texto e na sua formatação, tendo em vista que 

os padrões do anexo II foram formatados de acordo com a estrutura da futura ART Nacional, ainda em 
processo de definição. 

A CAT é válida em todo o território nacional, por tempo indeterminado e é o documento hábil que 
registra o Atestado Técnico junto ao CREA-SC, devendo estar sempre a ele anexado para comprovação do 
seu registro. 

https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao.php
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=99
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=190
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=191
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=190
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=99
http://www.crea-sc.org.br/
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=99
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=101
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=101
http://www.crea-sc.org.br/portal/index.php?cmd=paginas&id=101


 

NOVA FORMA DE REGISTRO DE ATESTADO 
Com a implementação das novas CATs, a forma como o CREA-SC registra os Atestados será 

adaptada às exigências da Resolução 1025/09 do CONFEA e respectivo Manual de Procedimentos 
Operacionais, onde o registro será efetuado através de aposição de SELO DE SEGURANÇA – padronizado 
nacionalmente e contendo numeração sequencial de cada CREA – que será afixado em cada página 
impressa do Atestado. 

O registro mediante o selo de segurança confirmará a autenticidade do registro, dispensando 
outros carimbos de autenticidade por parte do CREA. 

A quantidade de páginas do Atestado e o intervalo numérico dos selos de segurança nele apostos 
serão informados na certificação final da CAT. 

As antigas “menções” apostas nos atestados junto ao carimbo de registro serão transcritas na 
própria CAT, que apresentarão informações ou ressalvas pertinentes, caso necessárias. 

As dúvidas sobre os novos procedimentos poderão ser esclarecidas, a partir de 01/09/2013, nos 
postos de Atendimento do CREA-SC ou pela Central de Atendimento pelo telefone 48 3331.2000.  

 


