
Solicitação de Certidão de Acervo Técnico
Solicitação da CAT
                                              RESOLUÇÃO 1025/2009 DO CONFEA 
                    
                                                         Seção I 
                                        Da Emissão de Certidão de Acervo Técnico 

Art. 49. A Certidão de Acervo Técnico – CAT é o instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta  
dos assentamentos do CREA a anotação da responsabilidade técnica pelas atividades consignadas no acervo  
técnico do profissional. 

AS ETAPAS PARA A EMISSÃO DA CERTIDÃO SÃO AS SEGUINTES:

1. SOLICITAR A CAT;
2. PAGAR A TAXA;
3. IMPRIMIR A CERTDÃO APÓS A APROVAÇÃO DA CAT PELO CREA.

ABAIXO O DETALHAMENTO DO PROCESSO.

A certidão de acervo técnico deve ser solicitada via ambiente do profissional.

Para tanto, o profissional deve ter ART registradas e que estejam com a baixa anotada.

A solicitação deve ser feita via no ambiente do profissional, clicando no menu “Certidão → Emitir Certidão” e em seguida o tipo da certidão CERTIDÃO DE
ACERTO TÉCNICO.

Na próxima tela o profissional deverá marcar o endereço e escolher, entre as ARTs já baixadas, quais serão acervadas.



Detalhes da CAT

Na próxima tela vemos os dados do profissional e os detalhes da certidão que está em análise.
 Na aba detalhes da certidão, a situação estará como pendente por trâmites, documentos ou ARTs.



O próximo passo será emitir o boleto, pois somente após o pagamento da taxa de certidão, o setor responsável fará a análise do pedido de CAT.

Para gerar este boleto o profissional deve clicar em emitir boleto.

Gerado o boleto, basta clicar em Imprimir boleto para acessar o boleto com vencimento de 30 dias.



Mais abaixo, na aba Acompanhamento da solicitação de certidão podemos ver duas colunas, Trâmites atendidos e Trâmites restantes .
 O profissional saberá que a CAT está aprovada após a ART e as ASSINATURAS DE LIBERAÇÃO migrarem da aba Trâmites restantes para Trâmites

atendidos.



Impressão da certidão

Quando a aba Acompanhamento da solicitação estiver com todos os trâmites atendidos, o botão imprimir ficará disponível para o profissional.
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