
 
 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE PERNAMBUCO – CREA-PE 

CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL – CEEC 

Av. Agamenon Magalhães, 2.978 – Espinheiro – Recife/PE – CEP: 52.020-000 – Tel.: (81) 3423-4383 – Fax: (81) 3423-8480.  

Home page: WWW.creape.org.br   e-mail: apoio@creape.org.br 

 

 

       
EMENTA: Aprova o registro de ART fora de época – RAT, em nome do 

profissional Delmo Batista de Souza. 

 

 

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 registro de ART fora de época – 

RAT, em nome do profissional Delmo Batista de Souza, protocolada neste Regional sob o nº 

200041297/2017; considerando que o profissional é legalmente habilitado para desenvolver as atividades 

descritas na ART, no que tange aos serviços cabíveis à modalidade de sua formação; considerando que 

foram apresentados os documentos necessários à análise do processo, conforme determina a Resolução 

nº 1050/13, do Confea, comprovando a efetiva participação do profissional; considerando que a ART 

apresentada encontra-se devidamente preenchida e em conformidade com o Atestado de Conclusão 

apresentado para comprovar a efetiva participação do profissional, emitido pelo contratante, o Sr. Daniel 

Joaquim do Nascimento, em 15/10/2016; considerando que a ART a ser registrada compreende apenas o 

período inicial do contrato (02/04/2016 a 30/08/2016 – 150 dias); considerando que o atestado refere-se 

à construção do imóvel comercial e a planilha refere-se a serviço de construção de imóvel residencial; e, 

considerando o relatório e voto fundamentado exarado pela Conselheira Eloisa Basto Amorim de 

Moraes, a qual é favorável ao pleito, ressaltando que por ocasião da solicitação da Certidão de Acervo 

Técnico – CAT, deverá ser solicitado o registro dos aditivos do contrato e a correção da natureza jurídica 

da empresa, DECIDIU, por unanimidade, deferir o registro de ART fora de época – RAT, em nome do 

profissional Delmo Batista de Souza, com a ressalva acima mencionada, conforme parecere 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 : Delmo Batista de Souza. 


