
Protocolo nº:

Requerimento para serviços da ART 
Nome do Requerente: 

Nº do registro no Crea-RS: CNPJ / CPF: 

Fone: Celular E-mail:

Endereço:

Cidade: UF: CEP: 

Data: Assinatura e Identificação do Requerente: 

_________________________________________________ 

 Prezado Requerente: Por favor, marque somente um serviço por requerimento. 

Serviço 

Certidão de ART 

É o documento que certifica, a pedido do profissional, a existência de ART(s) acervada(s) no Crea-RS. 
Atenção: No caso da ART estar na situação “paga e não registrada” não será possível atender ao 
requerido, pois não foi entregue ao Crea uma via da ART para digitação. 
Podem requerer Certidão de ART o profissional, a empresa executante, o contratante e o proprietário 
do imóvel. 
A Certidão deve ser requerida informando-se o número da ART ou o endereço da obra ou serviço. Caso 
não seja encontrada ART com os dados fornecidos, será emitida "Certidão Negativa de Registro de ART". 

ART nº 

Caso não saiba o nº da ART, favor, informar o endereço completo 
da obra/serviço e, se possível, o nome do profissional: 

Certidões Diversas 

É o documento que certifica, a pedido do interessado, procedimento, interpretação de legislação 
ou informação do Crea-RS quanto a Registro de Atestado, ART - Anotação de Responsabilidade Técnica 
e CAT - Certidão de Acervo Técnico. 

Descrever a necessidade abaixo: 
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Certidão de Inexistência de Obra/Serviço 

É o documento que certifica, a pedido do profissional, a inexistência de ARTs acervadas em seu nome, 
referente a obras/ serviços, em um determinado município. 

O profissional deverá preencher a declaração de inexistência de obra/serviço, especificando o município, 
o período e a finalidade da certidão. Não será fornecida certidão se houver ARTs registradas no município
no período indicado ou se houver ART na situação “paga e não registrada”. Nesse último caso,
apresentar uma via original das ARTs para acervo. Esta certidão somente pode ser requerida pelo
profissional ou por quem ele autorizar.
Declaro a inexistência de obras/serviços técnicos sob minha responsabilidade técnica no município de

 durante o período de           à  

Finalidade:  

Certidão de Acervo Técnico (CAT) sem registro de atestado 

É o documento que reproduz todas as obras e serviços técnicos concluídos registrados pelo profissional 
através de suas ARTs. 
O profissional deve verificar seu acervo antes de requerer a CAT para cientificar-se que suas ARTs 
estejam digitadas. Caso falte alguma ART, apresentar uma via original para acervo.  
Escolha o tipo da CAT, que poderá ser total, sobre todo o Acervo Técnico do profissional, parcial 
ou individual. Nesse último caso, a obra ou serviço técnico pode estar em andamento. 

      CAT Total: Declaro que verifiquei previamente o meu acervo e que estou ciente que as ARTs 
que não foram baixadas não constarão na CAT Total.    

  _______________________________________
       ciente do requerente 

  CAT Parcial: Gerar a partir da data  

  CAT Individual: ART nº       (É a transcrição, em forma de certidão, do 
 que consta em uma determinada ART. A obra ou serviço técnico pode estar em andamento). 

Ao requerer a emissão da Certidão de Acervo Técnico sem registro de atestado declaro estar ciente que as 
informações contidas em tal documento serão tornadas públicas no site do Crea-RS através do número da 
respectiva CAT para verificação de autenticidade. 

Observações: 
 A CAT somente pode ser requerida pelo profissional ou por quem ele autorizar. 

 A retificação ou substituição de alguma ART presente na CAT ocasiona o seu cancelamento. 

Para uso do Crea-RS 

Processo protocolado: (   ) Sede do Crea-RS                                Data: _________________________ 

(   ) Inspetoria de ________________________ (   ) Posto de Atendimento ________________________ 

Assinatura funcionário: _____________________  Obs.: _______________________________________ 

Recebimento: 

Recebi a CAT/Certidão de Inexistência de obra/serviço/Certidão de ART/Diversa em ________________ . 

Identificação e Assinatura: ______________________________________ 

 ______________________________________ 
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