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ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
TÉCNICA (ART)

Documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis 
técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito 
das profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea, de acordo 

com a Lei nº 6.496/77. Fica sujeito à Anotação de 
Responsabilidade Técnica no Crea todo contrato para 

execução de obra ou prestação de serviço de Engenharia, 
Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, bem como 
para o desempenho de cargo ou função para a qual sejam 
necessários habilitação legal e conhecimentos técnicos nas 

profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

TIPOS DE ART
ART de obra ou serviço 
ART de obra ou serviço de rotina 
ART de cargo ou função

REGISTRO DA ART

A ART deve ser registrada pelo profissional no Crea em 
cuja região será realizada a atividade técnica.
 
A ART deve ser registrada antes do início da atividade 
técnica de acordo com os dados do contrato escrito ou 
verbal. 

Caso o contrato para execução da obra, prestação do 
serviço ou desempenho de cargo ou função seja 
alterado, a ART original deverá ser substituída ou 
complementada.



COMO PAGAR O VALOR RELATIVO
AO REGISTRO DA ART

A ART será realizada eletronicamente, e após o 
preenchimento do formulário e confirmação dos dados, 
será disponibilizado no site do Crea o boleto bancário 
para impressão. O pagamento do boleto bancário será 
feito pelo profissional quando contratado como 
autônomo. Os valores da ART são atualizados 
anualmente pelo Plenário do Confea. 

Caso a atividade técnica seja realizada em conjunto por mais 
de um profissional, as ARTs dos demais responsáveistécnicos 
serão vinculadas à ART original.

A ausência do registro da ART sujeita o profissional ou a 
empresa à multa e a demais cominações legais.

TAXA DA ART

a depender do valor da obra ou serviço -  Resolução nº 
1.067/2015 (clique aqui para visualizar a tabela de valores) 
Anexo da Decisão PL-1610/2018.

REGISTRAR A ART

Após o pagamento do valor correspondente, será 
disponibilizada no site a ART válida para impressão. Nesse 
caso, não será necessária a apresentação ao Crea da via 
assinada pelo profissional e pelo contratante. 

PRAZO DE ANÁLISE DA ART

Online – após compensação bancária



OBSERVAÇÕES

1. As informações acerca das ARTs registradas no Crea 
poderão ser disponibilizadas por meio da Certidão de 
ART, que certifica para o interessado os dados 
constantes dos assentamentos do Crea sobre 
determinada Anotação de Responsabilidade Técnica, 
bem como outras informações requeridas pelo 
interessado.

2. A ART é válida somente quando quitada, mediante 
apresentação do comprovante de pagamento ou 
conferência no site do Crea. O profissional e o 
contratante deverão guardar as vias assinadas da ART 
com o objetivo de documentar o vínculo contratual

BAIXA DA ART

O término da atividade técnica desenvolvida obriga à 
baixa da ART de execução de obra, prestação de serviço 
ou desempenho de cargo ou função.
 
Para os efeitos legais, somente será considerada 
concluída a participação do profissional em determinada 
atividade técnica a partir da data da baixa da ART 
correspondente; 

A baixa da ART não exime o profissional ou a pessoa 
jurídica contratada das responsabilidades administrativa, 
civil ou penal, conforme o caso.


