
Alterações do Ato 
Normativo 01/2017



I  - ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de serviços
inerentes às profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea;
II – ART de obra ou serviço de rotina, denominada ART múltipla, que especifica vários 
contratos referentes à execução de obras ou à prestação de serviços em determinado 
período;
e
III – ART de cargo ou função, relativa ao vínculo com pessoa jurídica para desempenho de 
cargo ou função técnica.

TIPIFICAÇÃO DAS ARTS : CONCEITO

Base Normativa : Resolução nº 1.025, de 2009, dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica 
e o Acervo Técnico Profissional.



O que registra?

O vínculo para desempenho de cargo ou função técnica, tanto com pessoa jurídica de direito público 

quanto de direito privado, 

Onde deve ser registrada ?

No Crea em cuja circunscrição for exercida a atividade

Quando deve ser registrada?

Após assinatura do contrato ou publicação do ato administrativo de nomeação ou designação, de 

acordo com as informações constantes do documento comprobatório de vínculo do profissional com a 

pessoa jurídica.

ART: CARGO OU FUNÇÃO

Nota : 

Somente a alteração do cargo, da função ou da circunscrição onde for exercida

a atividade obriga ao registro de nova ART de cargo ou função e à baixa da ART 

anterior.

Neste sentido, a ART de cargo ou função continuará válida enquanto não 

ocorrer alteração ou extinção do vínculo do profissional com a pessoa jurídica.



Art. 44 da Resolução 1025/2009 do Confea dispõe que  O registro da ART de cargo 

ou função de profissional integrante do quadro técnico da pessoa jurídica não exime 

o registro de ART de execução de obra ou prestação de serviço – específica ou 

múltipla.

A ART DE CARGO OU FUNÇÃO SUPRE TODOS OS SERVIÇOS 
REALIZADOS DESEMPENHO DO CARGO?

  

ATENÇÃO :

As diversas atividades técnicas , inclusive as de  rotina desenvolvidas para a própria 

pessoa jurídica por profissional integrante de seu quadro técnico não estão cobertas 

pela ART de cargo ou função

A finalidade maior da ART é identificar e relacionar os profissionais vinculados às obras 

e serviços de engenharia, com a consequente atribuição de responsabilidades.

A ausência da ART do serviço específico compromete, em caso de erros ou falhas 

técnicas, a identificação do(s) responsáveis técnicos para responsabilização inclusive 

civil e penalmente.



ART CARGO OU FUNÇÃO X ART DE OBRA OU SERVIÇO

DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO  
Registra apenas o vínculo empregatício

Art. 44 da Resolução 1025/2009 do Confea dispõe que  O 
registro da ART de cargo ou função de profissional 
integrante do quadro técnico da pessoa jurídica não exime 
o registro de ART de execução de obra ou prestação 
de serviço – específica ou múltipla.

ART DE OBRA OU SERVIÇO ESPECÍFICA OU MÚLTIPLA 

 Registra atividades/serviços, quantitativos
➔ Permite a Identificação do responsável técnico da 

atividade ou serviço realizado 
➔ Permite a composição do acervo técnico / diferencial 

competitivo 
➔ Em caso de erros ou falhas técnicas , permite a 

responsabilização do profissional administrativa, civil e 
penalmente



ATIVIDADE TÉCNICAS - Resolução 1073/16

- Gestão, supervisão, coordenação, orientação técnica. 
- Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto, detalhamento, 

dimensionamento e especificação.
- Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. 
- Assessoria, consultoria. 
- Direção ou execução de obra ou serviço técnico. 
- Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico, 

auditoria, arbitragem. 
- experimentação, ensaio, orçamento
- Padronização, mensuração, controle de qualidade.
- Fiscalização de obra ou serviço técnico. 
- instalação, montagem, reforma, restauração, reparo 
- Operação, manutenção de equipamento ou instalação. 



COMO E QUANDO REGISTRAR OS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços devem ser registrados em ART de obra ou serviço ou múltipla, vinculadas à ART de 

cargo ou função .

- SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO 

As ARTs de manutenção/operação  deverão ser recolhidas por cada profissional responsável pela 

atividade, de acordo com suas atribuições profissionais, vinculada a ART de cargo ou função, 

anualmente.

Ex. Manutenção de Elevador, escadas rolantes, subestação , ar condicionado, sistema comando e 

controle, malha viária



MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO - POR  PROFISSIONAL

ANO 
2018

ANO 
2019

ANO 
2020

ANO...
DESEMPENHO DE 
CARGO E FUNÇÃO



COMO E QUANDO REGISTRAR OS SERVIÇOS REALIZADOS

Os serviços devem ser registrados em ART de obra ou serviço ou múltipla, vinculadas à ART de 

cargo ou função .

- Atividade de  Projeto, estudo, planejamento, projeto, detalhamento, dimensionamento e 

especificação, Vistoria, perícia, inspeção, avaliação, laudo, parecer técnico, auditoria, 

experimentação, ensaio, orçamento, fiscalização de obra ou serviço técnico, instalação, 

montagem, reforma, restauração, reparo ,  coordenação técnica, gerenciamento, 

supervisão técnica

As ARTs deverão ser registradas mensalmente, com endereço/data de início/prazo e dados 

específicos da atividade executada



COMO SE DÁ OPERACIONALMENTE

O profissional Eng. Civil 1 admitido em 1980 - possui ART xxxx referente ao cargo/função 

Mês de junho 2018

dia 04 - Projeto de via permanente para ampliação da linha do metrô até Madureira prazo para 
desenvolvimento/apresentação do projeto 30 dias

dia 08 - Laudo de avaliação patrimonial das edificações do Metrô - prazo 25 dias

dia 06 - laudo de vistoria predial contemplando instalações hidrosanitárias, alvenaria das 
edificações do Metro na Av. Presidente Vargas - prazo 10 dias

dia 24 - Fiscalização da obra de reforma do auditório do 4º andar, executada por empresa  - 
prazo 120 dias

Registra ART múltipla  destas atividades realizadas no mês de referência (Junho), vinculada à ART 
de cargo ou função  até dia 10 do mês de julho



ART MÚLTIPLA/ PROFISSIONAL

JUN/2018

JUL/2018

AGO/2018

MÊS...
DESEMPENHO DE 
CARGO E FUNÇÃO

   COMO SE DÁ OPERACIONALMENTE



REDE DE RESPONSABILIDADES 

Quando houver participação técnica de mais de um profissional no desenvolvimento das atividades 

técnicas, referente ao mesmo empreendimento com objetivo de identificar e  registrar a vinculação 

(rede de responsabilidades)  entre profissionais e o nível hierárquico de participação no 

desenvolvimento das atividades técnicas (Gerenciamento, Coordenação, Supervisão , execução) 

Ex. Empreendimento - Expansão da linha 4 do Metro
Gerente do empreendimento - Responsável pelo  gerenciamento da concepção, da elaboração, do  

projeto, da execução, da avaliação, da implementação, controle do cronograma físico financeiro, 

dentre outras atividades técnicas - Registra a atividade de Gerenciamento vinculada à ART de cargo 

ou função

Coordenador  - responsável por garantir a execução da obra ou serviço pelo responsável técnico 

segundo determinada ordem e método previamente estabelecidos - Registra a atividade de 

Coordenação vinculada à ART de cargo ou função

Fiscal da implantação - responsável pela inspeção e o controle técnicos sistemáticos de obra ou 

serviço, com a finalidade de examinar ou verificar se sua execução (civil , elétrica e mecânica)

Profissionais da empresa contratada para elaboração de projeto e execução da obra - registram ART 

do seu nível de participação projeto e execução a obra ou instalação (poderá fazer a ART principal 

vinculada à ART do fiscal ou do coordenador)



VALORES DAS ARTS DO SERVIÇOS EM FUNÇÃO DO CONVÊNIO

ART múltipla mensal serviços de rotina -  R$ 26,39 , como indexador do valor individual de cada 
obra ou serviço de rotina, observando  o valor mínimo para registro da ART R$ 82,94 ( a partir de 
4 atividades registradas o referencial passa a ser o indexador)

ART obra ou serviço ou múltipla anual para serviço de manutenção/operação continuada cujo 
prazo da  prestação de serviço por prazo indeterminado, quando realizado por profissional em 
função de vínculo com a pessoa jurídica contratada, desde que realizado para a própria empresa, 
vinculada à ART de cargo ou função.  valor de R$ 82,94 

Deverá ser informado no campo descrição complementar o equipamento/instalação e a 
localização no campo endereço, em caso de mais de um local, diversos logradouros.



DECISÃO NORMATIVA 085/2011 ITEM 2.1.1

Quando a execução da obra ou prestação de serviço for objeto de contrato global, 
situação em que dados como endereço, valor do contrato e quantitativos da 
Atividade técnica contratada são identificados por meio de ordem de serviço 
específica, a ART de obra ou serviço deverá ser registrada  da seguinte forma:

- a ART inicial informará a estimativa dos quantitativos e do valor global do 
contrato; e, quando forem citados vários endereços da obra ou serviço, o 
endereço do contratante;

- a ART vinculada informará o endereço da obra ou serviço, os quantitativos e o 
valor relativo a cada ordem de serviço específica.

- valor da ART inicial será calculado sobre a estimativa dos quantitativos ou a 
estimativa do valor global do contrato

- valor das demais ARTs corresponderá ao valor previsto para ART vinculada, conforme 
resolução específica.



Decisão Normativa 085/2011

ART OBRA OU SERVIÇO - GLOBAL
Registra a estimativa do valor do Contrato global, 
prazo total, endereço da contratante 

ART DE OBRA OU SERVIÇO MÚLTIPLA VINCULADA
Registra o endereço da obra ou serviço, os 
quantitativos e o valor relativo a cada ordem de 
serviço específica

➔ Permite a identificação do responsável técnico da 
atividade ou serviço realizado para cada endereço;

➔ Permite a identificação do quantitativo específico para 
cada endereço.

➔ Permite a rastreabilidade da atividade ou serviço 
realizado, com indicação do período de realização.



OBRA OU SERVIÇO / PROFISSIONAL

Valor : R$ 82,94FAIXA 5 
ou 

superior 
10 O.S

ART
GLOBAL

Endereço - Local do serviço;
Quantidades e prazo
Rastreabilidade-Atend. MP

VALOR DA OS SUPERIOR A FAIXA 5
INCLUSÃO DO §4º no Art.21

FAIXA 5 
ou 

superior 
10 O.S

FAIXA 5 
ou 

superior 
10 O.S

FAIXA 5 
ou 

superior 
10 O.S

Neste caso limita-se o número máximo de OS de 10 



INCLUSÃO DO §4º no Art.21

§ 4º O valor para registro de ART múltipla de serviços cujos valores unitários das Ordem de Serviços 
estejam contemplados a partir da faixa 5 da tabela B, e exista uma ART principal do contrato como 
valor contratual global previsto, será fixado ao correspondente ao da faixa 1 da Tabela A, limitado 
até 10(dez) serviços/atividades por profissional e por ART. Neste caso a taxa incorporação de 
atividade concluída será cobrada na ART principal, caso haja.



TIPOS DE ART

ART

DESEMPENHO DE 
CARGO/FUNÇÃO

OBRA E SERVIÇO OBRA E SERVIÇO
ROTINA

MÚLTIPLA

RECEITUÁRIO 
AGRONÔMICO

SERVIÇOS ROTINA
(GNV, 

CONCRETAGEM, 
ETC)

DECORRENTE DE 
CONTRATO 

GLOBAL
(IDENTIFICADAS 

POR O.S)

ATIVIDADE - 
VÍNCULADA A 

ART 
DESEMPENHO 

CARGO

CONVÊNIO - ATO 01/2017



TABELA - RESOLUÇÃO 1.067/2015 -  PL 1759/2017



CUSTO COM BASE NA ALTERAÇÃO DO ATO 01/2017
MEDIANTE FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIO

III - incidir o valor da faixa 7 da tabela B, com base no caput Art.21, como indexador do valor individual 
de cada obra ou serviço de rotina, sem fins comerciais, realizado por profissional em função de vínculo 
com a pessoa jurídica contratada, desde que realizado para a própria empresa, realizado dentro de um 
único mês de referência, observando  o disposto no § 2º do artigo 21, quanto ao valor mínimo para 
registro da ART.

IV - a ART relativa ao inciso III deverá ser vinculada à ART de cargo ou função, ainda que as atividades 
não estejam discriminadas no § 3º do Art.21, não havendo cobrança de taxa de incorporação de 
atividade concluída , visando demonstrar a importância da ART para composição do acervo do quadro 
técnico e regularização do órgão.

V - incidir o valor da faixa 1 da Tabela A, de registro anual da ART  para os serviços de 
manutenção/operação continuada cujo prazo da  prestação de serviço por prazo indeterminado, 
quando realizado por profissional em função de vínculo com a pessoa jurídica contratada, desde que 
realizado para a própria empresa, vinculada à ART de cargo ou função. Neste caso não haverá cobrança 
de taxa de incorporação de atividade concluída , visando demonstrar a importância da ART para 
composição do acervo do quadro técnico e regularização do órgão.




