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Reunião : Ordinária Nº 014/2017 

Decisão da Diretoria : D/PE 077/2017 

Referência : 2.2 

Interessado : Crea-PE 

 

EMENTA: Responde às Câmaras Especializadas quanto à 

liberação automática das ARTs. 

DECISÃO: 

 

A Diretoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco – Crea-PE, 

reunida em sua 14ª reunião ordinária, realizada em 04 de outubro de 2017, analisando a CI nº 

001/2017, emitida pela CEESCT que recomenda a retirada  da veiculação sobre ARTs do site, 

que se estabeleça a prévia análise das ARTs a serem registradas neste Conselho e que seja 

elaborada, no menor prazo possível, minuta de procedimentos para análise e registro de ARTs, a 

ser encaminhada às Câmaras Especializadas para discussão e posterior votação em plenário, 

devendo essa minuta contemplar no mínimo a obrigatoriedade da análise das atribuições 

profissionais do solicitante para o objeto do serviço a ser executado, e a CI nº 020/2017, emitida 

pela CEEC, que solicita a suspensão imediata do procedimento relativo ao registro das atividades 

dos profissionais através da ART, sem que haja análise prévia das atividades as quais se pretende 

anotar, em consonância com as atribuições profissionais dos mesmos e dá outras providências, 

DECIDIU responder às Câmaras Especializadas que, segundo a análise da Resolução 1025/2009 

e consulta aos Creas durante reunião do Colégio de Presidentes ocorrida entre os dias 20 e 22 de 

setembro, em Salvador-BA, não há previsão na legislação vigente e dos 18 Creas consultados 

todos não realizam análise prévia de ARTs para sua liberação. Considerando a Decisão 

Normativa nº 111, de 30 de agosto de 2017, que o Confea estabelece a padronização nacional da 

ART, onde se prevê a análise sistemática, esta Diretoria decidiu ainda continuar com a liberação 

automática das ARTs com a análise posterior. Coordenou a reunião o Presidente em Exercício 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho. Votaram favoravelmente: Eng. Elet. André Carlos Bandeira 

Lopes – 1º Diretor Administrativo; Eng. Civil Edmundo Joaquim de Andrade - 2° Diretor 

Administrativo, e o Eng. Civil Hermínio Filomeno da Silva Neto – 2º Diretor Financeiro. Não 

houve votos contrários ou abstenções. 

 

Cientifique-se e cumpra-se. 

 

Recife, 04 de outubro de 2017. 

 

 

Geólogo Waldir Duarte Costa Filho 

1º Vice Presidente – Presidente em Exercício 
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