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EMENTA: Cancela a Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 

1013882015 emitida em nome do Engenheiro Civil e de Segurança do 

Trabalho Maurício Andrade Ferreira Lima Filho, em virtude de alteração 

de informações contidas na ART que originou sua expedição. 
 

DECISÃO 
                                  

                                      A Câmara Especializada de Engenharia Civil – CEEC do Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão 

Ordinária nº. 16, realizada no dia 21 de setembro de 2016, apreciando questionamentos acerca 

das atribuições profissionais do Engenheiro Civil em relação ao Engenheiro Mecânico, 

referentes aos serviços de execução de “capela com sistema de exaustão” e “fornecimento e 

instalação de sistema de gases especiais (válvulas de retenção, reguladoras de pressão, etc)”, 

especificamente constantes na Certidão de Acervo Técnico – CAT nº 1013882015, expedida em 

nome do Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho Maurício Andrade Ferreira Lima Filho e 

apresentada em processo licitatório, protocolado neste regional sob o nº. 200.006.240/2016; 

considerando que caberia ao Engenheiro Civil responsabilizar-se pela execução da capela, caso 

a mesma seja de alvenaria e ao Engenheiro Mecânico, a instalação do sistema de exaustão; 

considerando que o fornecimento e instalação de sistema de gases especiais, são atividades de 

competência dos profissionais englobados pela modalidade mecânica; considerando que o 

acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do profissional 

compatíveis com suas atribuições e registradas no Crea por meio da Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART; considerando que a CAT nº 1013882015 emitida por este 

Regional, deveria constar em seu campo “informações complementares”, as restrições, além 

daquelas já citadas no documento em questão, também, para os componentes mecânicos da 

capela de exaustão ou a restrição genérica “As atividades descritas no atestado ficam restritas à 

modalidade do profissional”; considerando que a ART nº 157971082015, deverá ser 

complementada, de forma a detalhar as atividades técnicas desenvolvidas pelo profissional, em 

função da sua formação e atribuições conferidas pelo Crea no momento do seu registro 

profissional; considerando ainda o disposto no § 1º, do art. 10 da Resolução nº 1.025/2009, do 

Confea, a CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e 

quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART; e 

considerando por fim, o Relatório e Voto fundamentado do Conselheiro Relator José 

Noserinaldo Santos Fernandes, que é favorável a complementação das informações constantes 

na citada ART e consecutivamente ao cancelamento da CAT em referência, com a devida 

comunicação ao beneficiário da mesma, bem como ao órgão emissor do Atestado de Execução, 
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DECIDIU por unanimidade, aprovar o parecer do Conselheiro relator. Coordenou a sessão o 

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação - Coordenador. Votaram favoravelmente os 

conselheiros Eli Andrade da Silva, Francisco José Costa Araújo, Francisco Rogério Carvalho de 

Souza, Hermínio Filomeno da Silva Neto, Jorge Wanderley Souto Ferreira, José Noserinaldo 

Santos Fernandes, Edmundo Joaquim de Andrade (em substituição ao titular), Marcos Antônio 

Muniz Maciel, Norman Barbosa, Roberto Lemos Muniz, Silvio Porfírio de Sá e Sylvio Romero 

Gouveia Cavalcanti. 

 

 Cientifique-se e cumpra-se.  

 

 

Recife, 21 de setembro de 2016. 

 

  

 

Eng.º Civil Clóvis Arruda d’Anunciação 

Coordenador da CEEC 


