
Certidão de Acervo 
Técnico On-line

A partir de 4 de maio, 
o Crea-SP ampliou a gama 
de facilidades para empre-
sas e profissionais regis-
trados, disponibilizando, 
pela web atendimento, a 
solicitação da Certidão de 
Acervo Técnico – CAT.

Desde que modernizou 
seu serviço de atendimen-
to com a implantação do 
CREANet, o Conselho vem 

evoluindo de um atendi-
mento totalmente presen-
cial para oferecer serviços 
on-line.

Agora, além do registro 
on-line, os profissionais 
também poderão solicitar 
seu acervo técnico de suas 
próprias residências ou lo-
cais de trabalho.

Assim como é feito com 
o registro de profissionais, 

o processo de solicitação 
do acervo vai ficar mais fá-
cil e rápido. 

O profissional irá pre-
encher on-line o formulá-
rio de solicitação, fazer o 
upload das cópias esca-
neadas dos documentos 
necessários e pagar a taxa 
também pela Internet, no 
banco de sua preferência. 
Não será mais necessário 

dirigir-se a uma Unidade 
do Crea-SP para a entrega 
dos documentos.

Todo o processo poderá 
ser acompanhado on-line 
pelo número do protoco-
lo gerado na solicitação 
e, quando for finalizado, 
a certidão também ficará 
disponível para impressão 
no local e equipamento de 
sua escolha.
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Espanha

Alemanha

Fotos: Reprodução

Respectivamente na Espanha em 
Bilbao e na Alemanha em Berlim, 
temos estes museus com os nomes 
Guggenhein Bilbao e Deutsche Gu-
ggehein.

Estes museus têem este nome 
por serem mantidos pela fundação 
Solomon R. Guggenhein, na cidade 
de Nova Iorque, onde está o primei-
ro museu Guggenhein.

A importância do CAT
No ano passado, o Crea-SP regis-

trou cerca de 20 mil solicitações de 
CAT, 90% delas geradas pela neces-
sidade de participação em licitações. 
Agora, todo o processo será agilizado, 
com a distribuição das demandas dos 
profissionais por todo o Estado, ga-
rantindo o mesmo tempo de resposta 
em todas as regiões administrativas.

O acervo técnico é uma espécie 
de currículo, reunindo todas as rea-
lizações do profissional ao longo da 
carreira, e é documento imprescindí-
vel para participação em licitações e 

concursos públicos.
A Certidão de Acervo Técnico - 

CAT é o documento que certifica, 
para efeito legal, as atividades regis-
tradas pelo profissional contidas em 
seu Acervo Técnico, comprovando sua 
capacidade técnica.

Todo o processo de solicitação da 
certidão via web está detalhado no 
passo-a-passo disponibilizado pelo 
Conselho no endereço http://www.
creasp.org.br/catonline.

Produzido pelo Departamento de 
Comunicação do Crea-SP
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Empresas: é importante (e simples) 

manter seus dados atualizados no CAU
Empresas que possuem registro 

no CAU anterior a 1º de novembro de 
2013 devem fazer o recadastramento 
de seus dados no Sistema de Informa-
ção e Comunicação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo(SICCAU).

Essa providência simples impede 
que, eventualmente, a empresa tenha 
o seu acesso ao SICCAU bloqueado.

Para fazer a atualização, basta en-
trar no Sistema e clicar no link: Reali-
zar Atualização Cadastral, fornecendo 
as informações solicitadas.

Também devem ser anexados os 
seguintes documentos:

1) Ato constitutivo, devidamente 
registrado no órgão competente, com 
a última alteração consolidada ou al-
terações anteriores;

2) Comprovante de inscrição no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ);

3) Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) Simples do arquiteto e 
urbanista indicado como responsável 
técnico;

4) Comprovante de vínculo do 

responsável técnico com a pessoa ju-
rídica registrada: contrato social, car-
teira de trabalho e previdência social, 
portaria de nomeação ou contrato de 
prestação de serviços.

A documentação deve ser autenti-
cada por meio de Certificação Digital. 
Caso não seja possível, há ainda duas 
opções para enviar a documentação 
digital:

a) Apresentar os documentos ou 
cópias autenticadas na sede do CAU/
UF; os documentos podem ser copia-
dos e autenticados diretamente no 

setor de protocolo do Conselho, me-
diante apresentação dos originais;

b) Remeter as cópias autenticadas 
pelos Correios, tomando as seguintes 
providências: o envelope deve incluir 
no Remetente a razão social e o CNPJ 
da empresa, com a identificação “Do-
cumentos para Recadastramento de 
Pessoa Jurídica“.

Atenção: sempre que houver al-
terações contratuais, substituição ou 
baixa do Responsável Técnico da em-
presa é necessário realizar a manu-
tenção da atualização cadastral.
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Dicas sobre a 

responsabilidade civil
Decorre da obrigação de reparar e/ou in-

denizar por eventuais danos causados. O pro-
fissional que, no exercício de sua atividade, 
lesa alguém tem a obrigação legal de cobrir 
os prejuízos. A responsabilidade civil divide-
se em:

1 - Responsabilidade contratual: pelo 
contrato firmado entre as partes para a exe-
cução de um determinado trabalho, sendo 
fixados os direitos e obrigações de cada uma.

2 - Responsabilidade pela solidez e segu-
rança da construção: pelo Código Civil Bra-
sileiro, o profissional responde pela solidez 
e segurança da obra durante cinco anos; é 
importante pois, que a data do término da 
obra seja documentada de forma oficial. Se, 
entretanto, a obra apresentar problemas de 
solidez e segurança, através de perícias, ficar 
constatado erro do profissional, este será res-
ponsabilizado, independente do prazo trans-
corrido, conforme jurisprudência existente.

3 - Responsabilidade pelos materiais: a 
escolha dos materiais a serem empregados 
na obra ou serviço é da competência exclu-

siva do profissional. Logo, por medida de 
precaução, tornou-se habitual fazer a espe-
cificação desses materiais através do “Me-
morial Descritivo”, determinando tipo, marca 
e peculiaridade outras, dentro dos critérios 
exigíveis de segurança. Quando o material 
não estiver de acordo, com a especificação, 
ou dentro dos critérios de segurança, o profis-
sional deve rejeitá-lo, sob pena de responder 
por qualquer dano futuro.

4 - Responsabilidade por danos a ter-
ceiros: é muito comum na construção civil a 
constatação de danos a vizinhos, em virtude 

da vibração de estaqueamentos, fundações, 
quedas de matériais e outros. Os danos re-
sultantes desses incidentes devem ser repara-
dos, pois cabe ao profissional tomar todas as 
providências necessárias para que seja pre-
servada a segurança, a saúde e o sossego de 
terceiros. Cumpre destacar que os prejuízos 
causados são de responsabilidade do profis-
sional e do proprietário, solidariamente, po-
dendo o lesado acionar tanto um como o ou-
tro. A responsabilidade estende-se, também, 
solidariamente, ao sub-empreiteiro, naquilo 
em que for autor ou co-autor da lesão.


