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Assunto:  Livro de Ordem: Encaminhamento às Câmaras Especializadas

Interessado: Comissão Permanente de Atos Administrativos Normativos

                                         
A Comissão Permanente de Atos Administrativos Normativos, do Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia do Rio de Janeiro – Crea-RJ, reunida no Rio de Janeiro, no dia  19 de Junho de 2017, na sede do Crea-
RJ,

Considerando a ausência de quórum da CAN para deliberar sobre o assunto, conforme registrado no 
Processo nº 2016400324, que trata do Livro de Ordem; 

                  Considerando a recente Decisão PL-0755/2017, que determina aos Creas que a emissão de Certidão de 
Acervo Técnico (CAT) aos responsáveis pela execução e fiscalização de obras, cujos trabalhos iniciarem a partir de 
1° de julho de 2017, deverá ser condicionada à apresentação ao Crea do respectivo Livro de Ordem, além do 
atendimento aos demais quesitos presentes nos normativos vigentes;
                  Considerando que o ato normativo e o modelo de livro de ordem deverão ser apreciados pelas câmaras, 
pelo Jurídico, pelo plenário do Crea-RJ e, finalmente, pelo plenário do Confea, sendo, portanto, urgente pautar o 
assunto para apreciação das câmaras especializadas.

Deliberou:

Que seja encaminhada às Câmaras Especializadas do Crea-RJ o processo nº 2016400324, referente ao Livro de 
Ordem, para análise e deliberação, devendo ser observados os fundamentos que o criaram, quais sejam, a Resolução nº 1.024 de 
2009 e a Decisão nº PL-0755/2017, ambas do Confea.  

Coordenou a reunião o senhor Conselheiro Engenheiro Metalurgista Luiz de Araujo Bicalho. Votaram 
favoravelmente os senhores Conselheiros: Ligia Pessôa de Azevedo, Luiz Rodrigues Freire e José Chacon de 
Assis. Votos contrários: Não houve. Abstenções: Não houve.

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2017.

Luiz de Araujo Bicalho

Conselheiro Regional 
Engenheiro Metalurgista – Coordenador da CAN


