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EMENTA: Defere a solicitação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, em nome 

do profissional Francisco Jorge Magno Duarte, no que diz respeito à modalidade 

Civil. 

 

DECISÃO 
                                 

A Câmara Especializada Engenharia Civil – CEEC do Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, reunida em sua Sessão Ordinária nº. 017/2017, realizada 

no dia 20 de setembro de 2017, apreciando a solicitação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, em nome do 

profissional Francisco Jorge Magno Duarte, protocolada neste Regional sob o nº 200048908/2017; 

considerando tratar-se de certidão, requerida pelo profissional supracitado, referente aos serviços prestados de 

cessão, montagem e desmontagem da iluminação especial decorativa e demais elementos de infraestrutura, na 

condição de responsável técnico pela empresa K & R II Promoções e Serviços Artísticos Ltda-ME, e cujo 

contratante foi a Fundação de Cultura da Cidade do Recife, para o evento do Natal 2016, no período 

compreendido entre 29/11/2016 a 11/01/2017, anotados por meio das ARTs PE20160095017 e 

PE20160097820 (complementar/vinculada); considerando que na contratação depreende-se dois lotes de 

serviços, sendo o primeiro a árvore de natal e o presépio, ambos compreendendo estrutura e iluminação; 

considerando que o segundo lote é relativo a iluminação de  árvores e túnel de luz, com iluminação de 

árvores, também compreendendo estrutura e iluminação; considerando que idêntica distribuição é efetuada no 

atestado de execução; considerando que se questiona a competência do eng. civil considerando em causa, 

cujas atribuições estão estabelecidas na Resolução nº 218, de 1973, artigo 7º, da seguinte forma: “Compete ao 

ENGENHEIRO CIVIL o desempenho das atividades 01 a 18 do art. 1º desta Resolução referentes a 
edificações, estradas, pistas de rolamentos e aeroportos; sistema de transportes, de abastecimento de agua e 

de saneamento; portos, rios, canais, barragens e diques, drenagem e irrigação; pontes e grandes estruturas; 
seus serviços afins e correlatos”; considerando que desde que o caso não envolva edificações parece-nos, de 

fato, que o profissional  situa-se inabilitado para a assunção do conjunto de ARTs, devendo  a primeira 

(principal) ser registrada e consequentemente certificada por força da conclusão dos trabalhos atestados; e que 

a segunda (complementar) é de instalação elétrica, ficando esta para análise e posicionamento da Câmara 

Especializada de tal modalidade;  e, considerando ainda, o relatório e voto fundamentado exarado pelo 

Conselheiro Norman Barbosa Costa, o qual sugere o deferimento do pleito, no que diz respeito à modalidade 

civil, DECIDIU, por unanimidade, deferir a solicitação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, em nome do 

profissional Francisco Jorge Magno Duarte, no que diz respeito à modalidade Civil, conforme parecer do 
relator. Coordenou a sessão o Eng. Civil Eli Andrade da Silva – Coordenador Adjunto. Votaram os 
seguintes Conselheiros: Edmundo Joaquim de Andrade, Eloisa Basto Amorim de Moraes, Fernando Antônio 

Beltrão Lapenda, Francisco José Costa Araújo, José Noserinaldo Santos Fernandes, Jurandir Pereira Liberal, 

Marcos Antônio Muniz Maciel, Norman Barbosa Costa, Ramon Fausto Torres Viana, Raul César de Andrade 

Soares, Roberto Lemos Muniz e Sylvio Romero Gouveia Cavalcanti. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 20 de setembro de 2017. 

 

 

Eng. Civil Eli Andrade da Silva 
Coordenador Adjunto da CEEC 
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Interessado : Francisco Jorge Magno Duarte. 


