
CREA-SC 
Novas Certidões de Acervo Técnico-CAT 

 

A partir do dia 01/09/2013, novas Certidões de Acervo Técnico-CAT 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, de três formas distintas:  
 
I - CAT SEM REGISTRO DE ATESTADO 

Essa certidão NÃO registra Atestado Técnico. 
 
II - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE CONCLUÍDA 

Essa certidão registrará o respectivo Atestado de Capacidade Técnica da obra ou serviço concluído, 
objeto de um único contrato. 

Nessa forma de certidão será emitida a CAT a partir da(s) ART(s) baixada por conclusão e será 
registrado o Atestado Técnico final da obra ou serviço a ela vinculado, que comprovará as atividades e 
quantidades realizadas e cujo teor será de responsabilidade de seu emitente. 
 
III - CAT COM REGISTRO DE ATESTADO – ATIVIDADE EM ANDAMENTO 

Essa certidão registrará o respectivo Atestado de Capacidade Técnica da obra ou serviço em 
andamento, objeto de um único contrato. 

Nessa forma de certidão será emitida a CAT a partir da própria ART geral do contrato que esteja em 
andamento e será registrado o Atestado Técnico parcial da obra ou serviço a ela vinculado, o qual 
comprovará as atividades e quantidades realizadas e cujo teor será de responsabilidade de seu emitente. 

 

NOVA FORMA DE REGISTRO DE ATESTADO 

 
Com a implementação das novas CATs, a forma como o CREA-SC registra os Atestados também será 

adaptada às exigências da Resolução 1025/09 do CONFEA e respectivo Manual de Procedimentos 
Operacionais. O registro será efetuado através de aplicação 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” colocadas nos atestados junto ao carimbo de registro serão transcritas na 
própria CAT, que apresentarão informações ou ressalvas pertinentes, caso necessárias. 

 

A CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, as obras ou serviços técnicos 

registrados no CREA-SC e que constituem o acervo técnico do profissional, sendo este acervo técnico o 
conjunto das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional, compatíveis com suas 
competências e registradas no CREA-SC por meio de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART. 

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. 

A capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos 
técnicos dos seus profissionais, enquanto esses estiverem a ela vinculados como integrantes de seu quadro 
técnico. 

http://www.crea-sc.org.br/


Para o profissional, a CAT comprova o registro de suas atividades técnicas na forma de ARTs, 
formalizadas em seu acervo técnico, que possui fundamental importância no mercado de trabalho para 
comprovação de sua capacidade técnica. 

Para a sociedade, a CAT identifica a experiência do profissional em sua área de atuação, 
comprovando a regularidade do registro da atividade técnica no CREA-SC. 

 

Dúvidas sobre as novas certidões 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.  


