
CARTA DE 
SERVIÇOS 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E AGRONOMIA DE SERGIPE 





DIRETORIA 

Presidente 

• ARÍCIO RESENDE SILVA 

Engenheiro Agrônomo  

Mandato: 2018/2020 

  

Vice-Presidente 

• ISABELLA DE LIMA VEIGA 

Engenheira Civil  

Representação: SENGE  

Mandato:2019/2021  

Contato:isabella.lima.veiga@gmail.com 

  

Diretor Administrativo 

• FRANCISCO JOSÉ PIERRE BRAGA 

Engenheiro Eletricista  

Representação: ABEE  

Mandato: 2019/2021  

Contato: pierrebraga1@gmail.com 

  

Diretor Financeiro 

• ANDRÉ LUÍS SILVA DE ARAÚJO 

Engenheiro Eletricista  

Representação: ABEE  

Mandato: 2018/2020 

Contato: andrearaujo.se@gmail.com 

  

Diretor Financeiro Adjunto 

• ALBA FREITAS MENEZES  

Engenheira Agrônoma  

Representação: AEASE  

Mandato: 2020/2022  

Contato: albafreitasmenezes86@gmail.com 

  

 

 

CARTA DE SERVIÇOS 



APRESENTAÇÃO 

Criado em 28 de maio de 1976, o CREA-SE (Conselho Regional 
de Engenharia e Agronomia de Sergipe) é uma autarquia 
responsável pela regulamentação e fiscalização das empresas 
e profissionais da área de engenharia e suas ramificações. 

 

Regido pela Lei 5.194, de 1966, o Crea-SE  está subordinado 
às regulamentações do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (Confea) que é instituidor e organizador 
do Sistema Confea/Crea e Mútua. Esse sistema é integrado 
por um Conselho Federal, 27 Conselhos Regionais, compostos 
por representações de entidades de classe, sindicatos, 
instituições de ensino e pela Caixa de Assistência aos 
Profissionais (Mútua). 

 

Ciente da importância do papel que desempenha, o Crea-SE 
através desta Carta de Serviços, objetiva orientar a sociedade 
sergipana e informar a sobre os serviços prestados por este 
Conselho Regional, seu compromisso com os resultados e a 
melhor forma de obtê-los.  

 

Assim, de forma transparente, o CREA-SE, assume, perante a 
sociedade, o compromisso de atuar com excelência na 
prestação de serviços, comprometido com a ética e a 
fiscalização do exercício profissional em prol da sociedade. 

 



ATRIBUIÇÕES DO CREA-SE 

Art. 34 da Lei 5.194/66 – 

São atribuições dos Conselhos Regionais:  

a) elaborar e alterar seu regimento interno, submetendo-o à 
homologação do Conselho Federal; 

b)  criar as Câmaras especializadas atendendo às condições de 
maior eficiência da fiscalização estabelecida na presente Lei;  

c) examinar reclamações e representações acerca de registros;  

d) julgar e decidir, em grau de recurso, os processos de infração 
da presente Lei e do Código de Ética, enviados pelas Câmaras 
Especializadas;  

e) julgar, em grau de recurso, os processos de imposição de 
penalidades e multas;  

f) organizar o sistema de fiscalização do exercício das profissões 
reguladas pela presente Lei;  

g) publicar relatórios de seus trabalhos e relações dos 
profissionais e firmas registrados;  

h) examinar os requerimentos e processos de registro em geral, 
expedindo as carteiras profissionais ou documentos de registro; 

i) sugerir ao Conselho Federal médias necessárias à regularidade 

dos serviços e à fiscalização do exercício das profissões reguladas 

nesta lei; 

j) agir, com a colaboração das sociedades de classe e das escolas 

ou faculdades de engenharia, arquitetura e agronomia, nos 

assuntos relacionados com a presente lei; 

k) cumprir e fazer cumprir a presente lei, as resoluções baixadas 

pelo Conselho Federal, bem como expedir atos que para isso 

julguem necessários; 

 

 



l) criar inspetorias e nomear inspetores especiais para maior 

eficiência da fiscalização; 

m) deliberar sobre assuntos de interesse geral e administrativo e 

sobre os casos comuns a duas ou mais especializações profissionais; 

n) julgar, decidir ou dirimir as questões da atribuição ou 

competência, das Câmaras Especializadas referidas no artigo 45, 

quando não possuir o Conselho Regional número suficiente de 

profissionais do mesmo grupo para constituir a respectiva Câmara, 

como estabelece o artigo 48; 

o) organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos 

profissionais e pessoas jurídicas que, nos termos desta lei, se 

inscrevam para exercer atividades de engenharia, arquitetura ou 

agronomia, na Região; 

p) organizar e manter atualizado o registro das entidades de classe 

referidas no artigo 62 e das escolas e faculdades que, de acordo com 

esta lei, devam participar da eleição de representantes destinada a 

compor o Conselho Regional e o Conselho Federal; 

q) organizar, regulamentar e manter o registro de projetos e planos a 

que se refere o artigo 23; 

r) registrar as tabelas básicas de honorários profissionais elaboradas 

pelos órgãos de classe. 

s) autorizar o presidente a adquirir, onerar ou, mediante licitação, 

alienar bens imóveis. 

 



 

Missão 

Promover a valorização profissional e a satisfação da 

sociedade com sustentabilidade e excelência no exercício das 

atividades da fiscalização, com credibilidade, celeridade, 

segurança e eficácia. 

 

Visão 

Atuar com excelência na prestação de serviços, 

comprometido com a ética e a fiscalização do exercício 

profissional em prol da sociedade. 

 

Valores 

 

• Comprometimento 

• Respeito  

• Honestidade  

• Pontualidade  

• Pro-atividade   

• Eficiência e Eficácia  

• Sinergia 

• Valorização profissional 

•  Transparência 

   

 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 

INSTITUIÇÃO 

 

O Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Sergipe, atua 
no registro, fiscalização, 
orientação, aperfeiçoamento 
e controle do exercício 
profissional. 

Assim, após a obtenção do 
conhecimento técnico, 
obtido nas universidades e 
nas escolas técnicas, o 
egresso somente poderá 
exercer sua atividade após 
realizar o seu registro do 
CREA-SE, habilitando-se 
assim ao pleno exercício das 
atividades adquiridas pelo 
conhecimento escolar.  

Também estão obrigadas ao 
registro no Conselho, as 
organizações que exerçam 
atividades abrangidas pela 
Lei nº 5.194/66.  



 

 

Para maior comodidade no atendimento dos 
profissionais, foi criado o NID, esse encontra-se situado 
na Rua de Campos , nº 121 

Bairro: São José – Aracaju/SE 

 

Atendimento das 08:00h às 16:00h 

 

Telefone: (79) 3259-3015 – Ramal 24 

 

Neste canal de atendimento são prestados serviços  
relacionados a registro de pessoa física, registro de 
pessoa jurídica, cadastro de prefeituras e secretarias e 
dúvidas em geral 

 

A sedo do CREA-SE está situado a avenida Dr. Carlos 

Rodrigues da Cruz, nº 1710  

Centro Adm. Governador Augusto Franco 

Bairro: Capucho – Aracaju/SE  

CEP: 49081-015 

 

Está aberto para atendimento ao público das 8h às 

16h 

 

Telefone: (79) 3234-3000 

 

ATENDIMENTO 

NID – NÚCLEO DE INTERIORIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO 

DO CREA-SE 



COMPROMISSOS COM O ATENDIMENTO  

 

Com o objetivo de prestar o melhor serviço aos usuários, 
o Crea-SE firmou os seguintes compromissos no 
atendimento: 

 

 Cumprir o horário estabelecido de início e 
encerramento das atividades; Garantir o atendimento 
aos usuários dentro dos prazos previstos;  

 

 Garantir atendimento com cordialidade, interesse, 
clareza e rapidez;  

 

 Manter o máximo de cuidado quando da análise dos 
documentos entregues pelos usuários;  

 

 Manter as unidades de atendimento com 
identificação visual padrão e preparadas de acordo 
com as normas de acessibilidade, segurança e 
limpeza; 

 

 Garantir o empenho dos colaboradores do Conselho 
no auxílio ao usuário em suas necessidades, 
orientando-o e prestando atendimento com cortesia e 
respeito 

 

 



SERVIÇOS PRESTADOS PELO 
ATENDIMENTO 

Consulta do andamento de processos;  

 

Situação de regularidade ou irregularidade de 
profissional e de empresa;  

 

Informações sobre valores de taxas; e  

 

Orientações no procedimento dos serviços 
prestados pelo Crea–SE. 



OUVIDORIA 

A ouvidoria do CREA-SE visa 
estreitar a relação dos 
cidadãos com o sistema 
Confea/CREAs. É através 
desse canal que o usuário 
pode participar do controle 
de qualidade e 
aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelo 
CREA-SE colaborando com 
críticas e sugestões para a 
melhoria do Conselho.  

 

 

 

 

 

A Ouvidoria atua na prevenção e solução de conflitos agindo 

com imparcialidade e autonomia, além de assegurar um 

relacionamento muito mais democrático defendendo a 

cidadania, os direitos individuais e critérios. 

 

 É de responsabilidade do ouvidor garantir a todos o direito de 

apresentar sua reclamação, sugestão, denúncia ou crítica de 

forma verbal ou escrita e assegurar que todas as sugestões 

sejam analisadas e respondidas no menor prazo possível 

sempre mantendo a eficiência e o sigilo. 



 
 

SERVIÇOS PRESTADOS PELA 

OUVIDORIA 

 

DENÚNCIA: Poderá ser apresentada por profissional ou por 

qualquer cidadão que se sentir prejudicado ou lesado por 

profissional registrado no Crea-SE. 

Deverá ser acompanhada de algum tipo de prova para que o 

Crea-SE possa tomar as medidas cabíveis.  

 

PEDIDOS DE FISCALIZAÇÃO: Os pedidos deverão ser 

encaminhados diretamente para a Ouvidoria através dos 

meios de comunicação disponíveis. O pedido poderá ser com 

ou sem identificação do solicitante.  

 

ELOGIO: Poderá ser feito através de qualquer um dos meios 

de comunicação disponíveis. 

 

SUGESTÃO: Poderá ser feita através de qualquer meio de 

comunicação disponível. 

 

RECLAMAÇÃO: Poderá ser feita através de qualquer meio de 

comunicação, podendo ser identificada ou anônima.  

 

RELATÓRIO DE CONSTATAÇÃO: Serviço oferecido para que o 

Crea-SE apure irregularidades e responsabilidades nos casos 

de: 

 

 problemas em obras/serviços 

 danos causados por terceiros 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS 
PELO SITE 

NOTÍCIAS: divulga as notícias sobre o CREA-SE e assuntos 
relacionados à área tecnológica.  

 

SOBRE O CREA-SE:  

Composição do conselho, regimento, calendário anual das sessões 
plenárias e prestação de contas.  

 

CERTIDÕES: emissão de certidões de pessoa física e jurídica 
registrada no conselho, bem como a confirmação das mesmas.  

 

ART ON LINE: registro de ART;  

          autenticidade de art.  

LIVRO DE ORDEM ON LINE: tutorial de preenchimento disponível 
no  site do CREA-SE. 

 

DOCUMENTOS: acesso e download para requerimento de todos os 
serviços do conselho.  

 

TAXAS: consulta às taxas: ART’S, certidões, registros e anuidades.  

 

GUIA DE ANUIDADE: emissão da guia de anuidade do ano corrente 
para pessoa física e jurídica registrada no conselho. 

 

 



CONSULTAS: permite consultas de profissionais, empresas e 

processos registrados no conselho, sendo aberto à sociedade, 

aos registrados e às demais unidades pertencentes ao sistema 

CONFEA/CREA. 

 

 

SERVIÇOS ONLINE: permite ao profissional consultar sua ficha 

com todos os seus dados, multas, pagamentos e ART’S, 

mediante senha individual.  

 

LEGISLAÇÃO: consulta a atos normativos e administrativos, 

decisões, instruções normativas, portarias e legislação federal 

do sistema CONFEA/CREA.  

 

ENTIDADES DE CLASSE: dados das entidades de classe com e 

sem representação no plenário do CREA-SE. 

 

LICITAÇÕES: divulga os editais de todos os processos 

licitatórios de aquisições de serviços e bens do conselho.  

 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO: relaciona as instituições de ensino 

registradas neste conselho.  

 

CONTATO: disponibiliza os nomes e e-mails dos responsáveis 

pelas áreas e departamentos. 

 

OUVIDORIA: canal de comunicação com a ouvidoria.  



SERVIÇOS PRESTADOS - 
PESSOA FÍSICA 
 

 

ONDE SOLICITAR 

 
Nas Unidades de Atendimento do CREA/SE, SEDE e NID (Núcleo de Interiorização e 
Descentralização) ou através do acesso ao sistema on-line. 

 

REGISTRO DEFINITIVO PESSOA FÍSICA  
 
É o registro concedido a profissionais diplomados por escolas, faculdades oficiais 
ou reconhecidas cujos diplomas estejam em fase de processamento de registro 
na repartição competente, para exercício legal da profissão.  

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 Original do diploma, registrado pelo órgão competente do Sistema de Ensino ou 

revalidado por instituição brasileira de ensino; 

 Histórico escolar com a indicação das cargas horárias das disciplinas cursadas; 

 Carteira de identidade ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de 

permanência no País, expedida na forma da lei; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Título de Eleitor; 

 Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 

 Prova de quitação com o Serviço Militar; 

 Comprovante de Residência. 

 
TAXAS 
 
As taxas para pagamento são as de REGISTRO PROFISSIONAL e EXPEDIÇÃO DE 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  
 
Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

 
PRAZO  
 
Em média 30 (trinta) dias. 



REGISTRO DEFINITIVO DE PROFISSIONAL DIPLOMADO NO EXTERIOR 

 

É o registro concedido ao profissional diplomado no exterior, brasileiro ou 

estrangeiro, portador de visto permanente ou visto provisório com contrato de 

trabalho temporário no país. É regulamentado pelo Artigo 4º da Resolução 

1.007/2003 do CONFEA 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Diploma de curso regulamentado pelo CONFEA/CREA, obtido em instituição de ensino 

estrangeira e revalidado na forma da lei; 

 Tradução juramentada do diploma de curso regulamentado pelo CONFEA/CREA obtido 

em instituição de ensino estrangeira; 

 Histórico escolar, com indicação da carga horária das disciplinas cursadas; 

 Tradução juramentada histórico escolar, com indicação da carga horária das 

disciplinas cursadas; 

 Carteira de identidade ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de 

permanência no País, expedida na forma da lei; 

 Documento comprobatório do conteúdo programático das disciplinas cursadas; 

 Tradução juramentada documento comprobatório do conteúdo programático das 

disciplinas cursadas; 

 Documento comprobatório da carga horária total e do tempo de integralização do 

curso; 

 Tradução juramentada documento comprobatório da carga horária total e do tempo 

de integralização do curso; 

 Carteira de identidade ou Registro Nacional de Estrangeiro (RNE); 

 Prova de autorização para permanência definitiva no Brasil, no caso de estrangeiro; 

 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 Comprovante de residência no Brasil. 

 

OBS¹: Quando se tratar de profissionais brasileiros, natos ou naturalizados, além dos 

itens listados no parágrafo anterior, devem acompanhar o requerimento de registro os 

arquivos digitais dos seguintes documentos: 

 

 

Título de eleitor; 

Comprovante de quitação com a Justiça Eleitoral; 

Comprovante de quitação com o Serviço Militar, para os profissionais do sexo masculino. 

 

 

OBS²: Os documentos em língua estrangeira, legalizados pela autoridade consular 

brasileira, devem ser traduzidos para o vernáculo, por tradutor público juramentado, 

nos termos da legislação em vigor.  

OBS³: O estrangeiro portador de visto permanente no Brasil, cuja cédula de identidade 

esteja em processamento, deve anexar ao requerimento de registro os arquivos do 

protocolo expedido pelo Departamento de Polícia Federal e do ato publicado no Diário 

Oficial da União que autoriza sua permanência no País.  

 

TAXAS 

As taxas para pagamento são as de REGISTRO PROFISSIONAL e EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA 

DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  

 

Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

 

PRAZO 

Em média trinta (30) dias. 

 



REGISTRO PROVISÓRIO 

 
É o registro concedido a profissionais diplomados por escolas, faculdades oficiais ou 

reconhecidas cujos diplomas estejam em fase de processamento de registro na 

repartição competente, para exercício legal da profissão. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Certificado de conclusão curso regulamentado pelo CONFEA/CREA, obtido em 

instituição de ensino, na  forma da lei. Devem constar a data de colação de 

grau/conclusão do curso e declaração de que o diploma se encontra em fase de 

registro.; 

 Histórico escolar com a indicação das cargas horárias das disciplinas cursadas; 

 Carteira de identidade ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de 

permanência no País, expedida na forma da lei; 

 Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

 Título de eleitor; 

 Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 

 Prova de quitação com o Serviço Militar; 

 Comprovante de Residência. 

 

TAXAS 

 

As taxas para pagamento são as de REGISTRO PROFISSIONAL e EXPEDIÇÃO DE 

CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL  

 

Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

 

 

PRAZO  

 

Em média 30 (trinta) dias. 

 

 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE QUITAÇÃO 

 

 

É a certidão que comprova a situação do registro do profissional quanto a sua 

regularidade e anuidade. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

A Certidão de Registro e Quitação é solicitada e emitida gratuitamente via internet, 

pelo próprio profissional mediante senha previamente cadastrada. Para isso, é 

necessário o profissional acessar o seu ambiente na página do site do CREA-SE. 

 

Importante: Quando o profissional tiver débito e/ou auto de infração (AIN) 

parcelado, a certidão será emitida com validade até a data de vencimento da 

próxima parcela e com a ressalva de que o profissional está quitando o débito de 

forma parcelada e regular. 

 

PRAZO: Certidão emitida online.  

 



INTERRUPÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL  

 
A interrupção do registro é facultada ao profissional registrado que não pretende 

exercer sua profissão, sendo regulamentada pelo Artigo 30 da Resolução 1007/03, do 

CONFEA. 

 

Solicitado pelo profissional através do site www.crea-se.org.br (ambiente 

profissional) ou presencialmente na sede de conselho, setor – protocolo. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 

 Comprovação de pagamento da última anuidade ou duodécimos do período se for 

o caso; e 

 Declaração de que não exerce atividades técnicas e que não ocupa cargo ou 

função técnica, e de que não possui serviços ou obras em andamento e processo 

de infração ao Código de Ética Profissional em tramitação em qualquer Regional; 

 Apresentação da CTPS. 

 

 

PRAZO: 03 dias úteis. 

 

 

VISTO PROFISSIONAL 

 

 

Os profissionais que exercem atividades fora da jurisdição na qual foi expedido o seu 

registro são obrigados a solicitar o competente “visto” em seu registro profissional, 

conforme estabelece o Artigo 58 da Lei 5.194/66. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Comprovante de residência: endereço residencial, caso o profissional tenha fixado 

residência em Sergipe; 

 Regularidade de anuidades, inclusive do ano vigente ou comprovação de 

parcelamento em dia. 

 

 

PRAZO: 01 dia. 

 

 

BAIXA DE ART 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

A baixa do Registro de ART pode ser  solicitada, pelo profissional, com justificativa, 

via e-mail: baixa.art@crea-se.org.br. 

 

O contratante ou empresa contratada poderá solicitar a baixa do Registro de ART na 

sede do Conselho ou através do site do CREA-SE , no ambiente da empresa 

preenchendo requerimento próprio  disponível. 

 



NOVO REGISTRO 

 

É o registro concedido aos profissionais que tiveram o registro cancelado por falta de 

pagamento de anuidade, conforme o que determina o Artigo 64 da Lei 5.194/66 e, 

também, àqueles que solicitaram o cancelamento do registro. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

Original do diploma, registrado pelo órgão competente do Sistema de Ensino ou 

revalidado por instituição brasileira de ensino; 

Histórico escolar com a indicação das cargas horárias das disciplinas cursadas; 

Carteira de identidade ou cédula de identidade de estrangeiro com indicação de 

permanência no País, expedida na forma da lei; 

Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

Título de eleitor; 

Prova de quitação com a Justiça Eleitoral; 

Prova de quitação com o Serviço Militar; 

Comprovante de Residência. 

 

 

 REATIVAÇÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL  

 

É facultado ao profissional que teve seu registro interrompido requerer a sua 

reativação de acordo com artigo 34 da Resolução 1007/2003 do CONFEA. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Solicitado pelo profissional através do site do CREA-SE (ambiente profissional) ou 

presencialmente na sede do conselho setor - protocolo;  

 Requerimento Profissional – RP, preenchido e assinado pelo interessado; e  

 Comprovação de pagamento da anuidade ou duodécimos do período.  

 

PRAZO: 03 dias úteis.  

 

 

SEGUNDA VIA DE CARTEIRA PROFISSIONAL 

 

A segunda via da carteira de identidade profissional poderá ser expedida no caso 

de extravio, perda ou roubo, inutilização, alteração de dados cadastrais, inclusão de 

novo título e prazo de validade expirado. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Solicitado pelo profissional através do site www.crea-se.org.br (ambiente 

profissional) ou presencialmente na sede do conselho setor - protocolo;  

 Comprovante do recolhimento da taxa respectiva;  

 

PRAZO: Prazo médio de 02 dias.  

 

 

CANCELAMENTO DE REGISTRO POR FALECIMENTO  

 

 Apresentação de Atestado de óbito ou documento que comprove óbito. 

  

PRAZO: 01 dia. 

 

http://normativos.confea.org.br/downloads/1007-03.pdf


ANOTAÇÃO DE CURSO 

 

Trata-se de anotações decorrentes da conclusão de cursos de especialização, 

mestrado ou doutorado, comprovados por meio de certificados ou diplomas expedidos 

por estabelecimentos de ensino superior registrado nos órgãos competentes do Ministério 

da Educação (MEC). 

 

 Cópia autenticada ou cópia e o original: Diploma ou Certificado registrado pelo órgão 

competente do Sistema de Ensino ou revalidado por Instituição Brasileira de Ensino, 

conforme o caso; 

    Atenção 1: O diploma ou certificado/declaração de conclusão deverá     

    estar assinado e a cópia possuir a frente e o verso do documento.  

    Atenção 2: O certificado/declaração de conclusão deve possuir a data que    

    se concluiu o curso (profissional de nível médio) ou a data que colou grau    

   (profissional de nível superior), a informação sobre a tramitação do Diploma   

   (ambos os níveis) e a Portaria de Reconhecimento do Curso. 

 Histórico Escolar emitido em papel timbrado e/ou contendo carimbo da Instituição de 

Ensino, assinado e com a indicação da carga horária por disciplina. Histórico escolar 

sem assinatura será aceito somente se for possível consultar a sua autenticidade 

através da internet. 

 Conteúdo Programático das disciplinas cursadas, quando diplomado no exterior.  

    OBS: Documentos em língua estrangeira deverão ser traduzidos para o  

    vernáculo por tradutor público juramentado; 

    Atenção 1: Os egressos de instituições de ensino, cujo curso possui cadastro  

    em outro estado, terão a anotação concedida conforme análise realizada no    

    Crea de origem da  instituição de ensino.       

    Este regional apenas anota as informações recebidas pelo Crea da outra  

    jurisdição, quando não se tratar de cursos cadastrados no CREA-SE. 

    Atenção 2: As solicitações de inclusão de algum campo de atuação ou      

    atividade, lei, decreto ou resolução nas atribuições deverão ser solicitadas  

    de preferencia no  estado de origem da instituição de ensino onde o curso  

    encontra-se cadastrado. 

 

Somente serão anotados e/ou incluídos cursos de graduação e ou pós graduação que 

atendam ao disposto na Resolução 1073/2016- do Confea, em consonância coma a 

legislação educacional nacional vigente. 

 

PRAZO: Variável.  

 

REVISÃO DE ATRIBUIÇÕES 

 

Aplica-se a profissionais que agregaram atribuições por meio de cursos de pós-graduação 

ou alteração na legislação. 

 

 Cópia autenticada ou cópia e o original:  

 Histórico Escolar com indicação do Conteúdo Programático das disciplinas objeto de 

análise e/ou documentos pertinentes para análise. 

 

   Atenção 1: Os egressos de instituições de ensino, cujo curso possui cadastro  

   em outro estado, terão a extensão de atribuição concedida conforme análise    

   realizada no Crea de origem da instituição de ensino. Este regional apenas    

   anota as informações recebidas pelo Crea da outra jurisdição. 

   Atenção 2: As solicitações de inclusão de algum campo de atuação ou  

   atividade, lei, decreto ou resolução nas atribuições deverão ser solicitadas  

   de preferencia no  estado de origem da instituição de ensino onde o curso  

   encontra-se cadastrado. 

 

PRAZO: Variável. 

 
 



 

 

ONDE SOLICITAR 

 

Na Unidade de Atendimento do CREA/SE ou através do acesso ao sistema on-

line. 

 

 

CADASTRO DE ÓRGÃO PÚBLICO/SEÇÃO TÉCNICA  

 

 

É a forma pela qual empresa que deseja atuar na(s) área(s) de Engenharia, 

Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, que nunca se cadastrou em SE 

solicita o mesmo junto ao CREA-SE. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 

 Requerimento de Cadastro;  

 Estrutura Organizacional/Administrativa (organograma); 

 Lei de criação do órgão (Lei Orgânica ou outra); 

 Termo de Nomeação do representante legal do órgão; 

 Cartão CNPJ (WEB); 

 Comprovante de endereço do órgão do órgão Público/ Seção Técnica; 

 Prova de vínculo do (s) profissional (ais) responsável (eis) técnico (s) e/ou 

quadro técnico; 

 Declaração de responsabilidade;  

 R.T. – Anotação de Responsabilidade Técnica de Desempenho de Cargo e 

Função do (s) profissional (is) indicado (s) para a responsabilidade técnica e 

quadro técnico. 

 

 

TAXAS 

 

Não há incidência de taxas para esta solicitação. 

 

 

PRAZO 

 

Em média 40 (quarenta) dias. 

 

 

 

SERVIÇOS PRESTADOS - 
PESSOA JURÍDICA 
 



REGISTRO DE EMPRESA  

 

 

É a forma pela qual empresa que deseja atuar na(s) área(s) de Engenharia, 

Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia, que nunca se registrou em SE ou 

que possui registro cancelado solicita seu registro junto ao CREA/SE. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica;  

 Cartão de CNPJ (WEB); 

 Contrato Social inicial e todas as alterações ou Alteração Contratual registrados 

na junta comercial com a Consolidação do Contrato Social ou Estatuto e Atas de 

Assembleias (poderá ser apresentada através de publicação no Diário Oficial da 

União); 

 Prova de vínculo do (s) profissional (ais) responsável(eis) técnico(s) e/ou quadro 

técnico; 

 Declaração;  

 Certidão do CREA de origem (Pessoa Jurídica); 

 ART de desempenho de cargo e função (Rascunho); 

 Taxa devidamente quitada. 

 

TAXAS 

 

As taxas para pagamento é a de "REGISTRO EMPRESA/FILIAL/CONSÓRCIO".  

 

 

PRAZO  

 

Em média 45 (quarenta e cinco) dias. 

 

 

VISTO PARA LICITAÇÃO 

 

 

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia que possui registro no CREA de outro Estado 

solicita visto para participar de licitação no Estado de Sergipe. 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica;  

 Certidão do CREA de origem; 

 Taxa devidamente quitada. 

 

TAXAS 

 

A taxa para pagamento é a de código VISTO PARA LICITAÇÃO.  

 

PRAZO  

 

Até 10 (dez) dias úteis a partir da data do recebimento da documentação. 

 



VISTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO NÃO SUPERIOR A 180 DIAS 

 

 

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia que possui registro no CREA de outro Estado 

solicita visto para executar obras/serviços no Estado de Sergipe, por um período não 

superior a 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Importante: 

 

O Visto não é renovável. Se a empresa já obteve um visto para execução  

de obra/serviço anterior, somente poderá ser concedido um novo após 6 (seis) 

meses do término do anterior. Se não houver este período de intervalo entre um 

visto e outro, a empresa deverá providenciar o registro da empresa em Sergipe. Se 

a obra/serviço ultrapassar 180 dias, deverá ser solicitado o registro da empresa em 

Sergipe. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica; Certidão do CREA de origem (Pessoa Jurídica); 

 Declaração, do (s) profissional (is), de residência no Estado de Sergipe no período 

de execução da obra/serviço; 

 Declaração da empresa informando o objeto, local, prazo e contratante da 

obra/serviço nesta jurisdição, assinada por seu representante legal devidamente 

nomeado; 

 Contrato/Ordem de Serviço Objeto do Visto– devidamente assinado e/ou 

registrado pelas partes; 

 Visto dos Responsáveis Técnicos; 

 Anotação de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) de cargo/função dos responsáveis 

técnicos que não estão no quadro da matriz e deverão ser  indicados para 

responsabilidade neste estado. 

 Taxa devidamente quitada. 

 

 

TAXAS 

 

A taxa para pagamento é a de código VISTO EMPRESA 

 

Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

 

PRAZO  

 

Em média 10 (dez) dias. 

 

 



 

ALTERAÇÃO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

  

  

É a forma pela qual empresas consorciadas (duas ou mais empresas devidamente 

constituídas e comprometidas na forma de Consórcio) que atuam nas áreas de 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia alteram seu cadastro no 

CREA-SE. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:  

 Requerimento de Pessoa Jurídica; 

 Contrato de execução da Obra/Serviço. 

  

  

TAXAS 

Não há incidência de taxas para estas alterações, exceto para os casos de inclusão 

do responsável técnico ou integrante do quadro técnico, onde haverá a Taxa da ART 

de Cargo/Função que será emitida e deverá ser paga após o deferimento da 

solicitação. 

  

PRAZO 

Em média 40 (quarenta) dias. 

 

 

ATUALIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAL (IS) DA EMPRESA 

 

  

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia com registro no CREA/SE atualiza seus dados. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica. 

 

  

TAXAS 

Não há incidência de taxas para atualização(ões) de dado(s) da Empresa. 

  

PRAZO 

Em média 45 (quarenta e cinco) dias, exceto o capital social e endereço para 

correspondência que são no ato da solicitação, quando não houver mais nenhuma 

atualização. 

 



ANUIDADE EMPRESA 

  
A anuidade é o pagamento obrigatório a todas as pessoas jurídicas registradas no 

Conselho Regional a cuja jurisdição pertencerem.  

A anuidade será devida a partir de 1º de janeiro e podem ser pagas até o mês de 

março de cada ano.  

 

Os valores são definidos por Resolução do CONFEA.  

Embora legalmente registrada, só será considerada no legítimo exercício da profissão 

e atividades, a pessoa jurídica que estiver em dia com o pagamento da respectiva 

anuidade.  

 

ONDE IMPRIMIR O BOLETO  

Na Unidade de Atendimento do CREA/SE ou através do acesso ao sistema on-line. 

  

VALORES 

A tabela de valores encontra-se no menu principal do site. 

 

 

BAIXA DE REGISTRO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO 

 

 

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia solicita o cancelamento de seu registro, visto de 

execução ou consórcio no CREA/SE, em virtude de encerramento de suas atividades, 

falência, alteração de objetivo social, dentre outros. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica. 

 

Para BAIXA DE REGISTRO DE EMPRESA, por motivo de “mudança de objetivo social”, 

deverá ser apresentada a Alteração Contratual ou Alteração Contratual com 

Consolidação do Contrato Social devidamente registrada(s) em órgão competente. Se 

a empresa não possuir contrato social, deverá ser apresentada a(s) Ata(s) de 

alteração(ões) das Assembleias devidamente registrada(s) em órgão competente, 

poderá ser apresentada através de publicação no Diário Oficial da União. 

 

Para BAIXA DE CADASTRO DE CONSÓRCIO, somente poderá ser solicitado após o 

encerramento da obra/serviço objeto do contrato apresentado para o registro 

(deverá baixar a ART por conclusão), ou caso tenha ocorrido distrato de contrato 

entre o Consórcio e o Contratante. Neste caso, deverá ser justificado através de 

ofício citando o protocolo de baixa de ART por distrato de contrato juntamente com 

o requerimento padrão preenchido e assinado. 

 

  

TAXAS 

Isento. 

  

PRAZO 

Em média 40 (quarenta) dias 



CADASTRO DE CONSÓRCIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 

 

 

É a forma pela qual empresas consorciadas (duas ou mais empresas devidamente 

constituídas e comprometidas na forma de Consórcio) que atuam nas áreas de 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia se cadastram no 

CREA/SE para execução de determinada obra/serviço. 

 

Obs.: As empresas consorciadas nacionais deverão possuir registro ativo 

rigorosamente em dia. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

  

Requerimento de Pessoa Jurídica; 

Contrato Social inicial e todas as alterações ou Alteração Contratual registrados na 

junta comercial com a Consolidação do Contrato Social ou Estatuto e Atas de 

Assembleias (poderá 

ser apresentada através de publicação no Diário Oficial da União);  

Prova de vínculo do(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) e/ou quadro 

técnico; 

Declaração de responsabilidades e vínculos; 

Certidão do CREA de origem de cada empresa associada; 

Termo de Constituição do Consórcio; 

Contrato de execução da obra/serviço; 

Documentos de Identidade e de Identificação do cargo/função dos 

representante(s) legal(is) da Empresa Estrangeira Consorciada; 

Ato de constituição da pessoa jurídica estrangeira; 

Relação dos técnicos da pessoa jurídica estrangeira  

Taxa devidamente quitada. 

  

  

TAXAS 

A taxa para pagamento é a de REGISTRO DE EMPRESA 

Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

  

 PRAZO 

Em média 40 (quarenta) dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CADASTRO COM INTENÇÃO DE CONSÓRCIO PARA LICITAÇÃO 

 

 

É a forma pela qual empresas consorciadas (duas ou mais empresas devidamente 

constituídas e comprometidas na forma de Consórcio) que atuam nas áreas de 

Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia e Meteorologia se cadastram no 

CREA/SE para participarem de licitação de determinada obra/serviço. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica; 

 Certidão do CREA de origem; 

 Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio para fins de licitação; 

 Edital da Licitação; 

 Documento de Compromisso de Constituição das empresas consorciadas; 

 Documentos de Identidade e de Identificação do cargo/função que os 

representante (s) legal(is) da Empresa Estrangeira Consorciada; 

 Taxa devidamente quitada. 

 

TAXAS 

A taxa para pagamento é a de código REGISTRO EMPRESA/FILIAL/CONSÓRCIO”. 

  

PRAZO : Em média 40 (quarenta) dias. 

 

 

 

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE RESP. TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO 

  

 

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia com registro no CREA-SE solicita a inclusão, 

alteração do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) e/ou integrante(s) do quadro 

técnico. 

  

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica; 

 Prova de vínculo do(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) e/ou quadro 

técnico; 

 Declaração de Responsabilidades e vínculos ; 

 Certidão do CREA de origem (Pessoa Jurídica); 

 ART de desempenho de cargo e função; 

 Taxa devidamente quitada. 

 

 

TAXAS 

A taxa para pagamento é a de DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO 

  

PRAZOS: Em média 40 (quarenta) dias. 



INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE RESP. TÉCNICO OU INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO 

  

 

 

É a forma pela qual empresa que atua na(s) área(s) de Engenharia, Agronomia, 

Geologia, Geografia e Meteorologia com registro no CREA-SE solicita a inclusão, 

alteração do(s) seu(s) responsável(is) técnico(s) e/ou integrante(s) do quadro técnico. 

  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Requerimento de Pessoa Jurídica; 

 Prova de vínculo do(s) profissional(ais) responsável(eis) técnico(s) e/ou quadro 

técnico; 

 Declaração de Responsabilidades e vínculos ; 

 Certidão do CREA de origem (Pessoa Jurídica); 

 ART de desempenho de cargo e função; 

 Taxa devidamente quitada. 

 

 

TAXAS 

A taxa para pagamento é a de DESEMPENHO DE CARGO E FUNÇÃO 

Obs.: AGENDAMENTO NÃO VALE COMO PAGAMENTO. 

 

  

PRAZO: Em média 40 (quarenta) dias. 



REGISTRO DE ARTS E 
CERTIDÕES - DENTRE OUTROS 

ACERVO TÉCNICO 

 

O acervo técnico é o conjunto das atividades desenvolvidas ao longo da vida do 

profissional compatíveis com suas atribuições e registradas no CREA por meio de 

Anotações de Responsabilidade Técnica.  

 

 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO (CAT) 

 

Art. 49 da Resolução 1025/09 do CONFEA – 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 (A.R.T.) pelas 

atividades consignadas no acervo técnico do profissional. 

 

Art. 50 da Resolução 1025/09 do CONFEA – A CAT deve ser requerida ao CREA 

pelo profissional por meio de formulário próprio, conforme o Anexo III, com 

indicação do período ou especificação do número das A.R.T.s que constarão da 

certidão. 

 

Parágrafo único. No caso de o profissional especificar A.R.T. de obra ou serviço 

em andamento, o requerimento deve ser instruído com atestado que 

comprove a efetiva participação do profissional na execução da obra ou 

prestação do serviço, caracterizando, explicitamente, o período e as 

atividades ou as etapas finalizadas. 

 

 

Importante: 

 

 Quando necessário e mediante justificativa, o CREA poderá solicitar outros 

documentos ou efetuar diligências para averiguar as informações 

apresentadas.  

 A CAT será emitida em nome do profissional. 

 É vedada a emissão de CAT em nome da empresa. 

 A CAT é válida em todo o território nacional. 

 A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 

qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 

situação do registro da A.R. T. 

 É vedada a emissão de CAT ao profissional que possuir débito relativo a 

anuidade, multas e preços de serviços junto ao Sistema CONFEA/CREA, 

excetuando-se aqueles cuja exigibilidade encontrar-se suspensa em razão 

de recurso.  

http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf


CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DE OBRA/SERVIÇO COM VINCULAÇÃO DE 

ATESTADO/DECLARAÇÃO OU OUTRO DOCUMENTO EMITIDO PELO CONTRATANTE/ 

PROPRIETÁRIO 

 

 

Certidão expedida pelo CREA que comprova a execução de um trabalho realizado 

pelo profissional com vinculação de atestado/declaração e outros documentos 

emitidos pelo contratante/proprietário. 

 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

 Formulário; 

 Relacionar o(s) número(s) da(s) A.R.T.(s). 

 Caso a(s) A.R.T.(s) não esteja(m) cadastrada(s), anexar original(is) da(s) mesma(s), 

relacionando-as no formulário (apenas para A.R.T.s anteriores à A.R.T. Nacional). 

 Atestado/Declaração/Certidão/Termo de Recebimento Definitivo em original e 02 

(duas) cópias; ou 02 (duas) cópias autenticadas em cartório; ou original e 01 (uma) 

cópia, se autorizar por escrito no requerimento o uso da via original, onde será  

aposto o(s) Selo(s) de Controle. Em todas as situações devem constar os seguintes 

itens:  

a) Se emitido por pessoa jurídica, de direito público ou privado, devem constar razão 

social, nº do CNPJ, nome, qualificação e assinatura do representante legal da pessoa 

jurídica; 

 

b) Se emitido por pessoa física, devem constar nome, nº do CPF e assinatura do 

emitente com firma reconhecida em cartório de notas; 

 

c) Nome do(s) responsável(is) técnico(s), número(s) do(s) registro(s) no CREA  e 

título(s) profissional(ais); 

 

d) Completa identificação da obra/serviço. Devem ser indicados tipo de obra/serviço, 

localização, atividades técnicas desenvolvidas e período de execução e/ou da 

prestação dos serviços; 

 

e) O documento deverá conter local e data de emissão;  

 

f) Caso o Atestado/Certidão/Declaração faça referência a planilha(s) de quantidade 

de serviços, excluindo a planilha orçamentária, esta(s) deverá(ão) vir anexada(s). A 

formatação deve permitir a identificação e a vinculação com o 

Atestado/Certidão/Declaração; 

 

g) Atestados e certidões emitidos em data anterior a 1º de março de 2005 poderão ser 

aceitos, mediante análise, para fins de Acervo Técnico sem que conste(m) o(s) 

nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s). 

 

  Livro de Ordem contendo o registro, a cargo do responsável técnico, de todas as 

ocorrências relevantes do empreendimento. 



LIVRO DE ORDEM- ON LINE 

O Livro de Ordem é um instrumento de fiscalização que possibilita 

verificar a autoria dos projetos e a existência do responsável técnico 

pelas obras e serviços. Ele permite constatar a efetiva e real 

participação do profissional nas atividades e empreendimentos de 

engenharia e agronomia. 

O instrumento será obrigatório para a emissão de Certidão de 

Acervo Técnico – CAT aos responsáveis pela execução e fiscalização 

de obras iniciadas a partir de 1º de janeiro de 2018. 

 

 

Que informações posso incluir no livro de ordem? 

 

Os relatos de visitas do responsável técnico; 

O atual estágio de desenvolvimento do empreendimento no dia de 

cada visita técnica; 

Orientação de execução, mediante a determinação de providencias 

relevantes para o cumprimento dos projetos e especificações; 

Acidentes e danos materiais ocorridos; 

Nomes das empresas e prestadores de serviços contratados ou 

subcontratados, caracterizando seus encargos e as atividades, com as 

datas de início e término, bem como os números das respectivas ARTs; 

Os períodos de interrupção dos trabalhos e seus motivos, quer de 

caráter financeiro ou meteorológico, quer por falhas em serviços de 

terceiros não sujeitas à ingerência do responsável técnico; 

Outros fatos e observações que a juízo do responsável técnico devam 

ser registrados. 

 

 

Quando posso preencher o livro de ordem de uma ART? 

 

O livro de ordem pode ser preenchido desde que a ART esteja 

registrada. 

ARTs que foram reprovadas, invalidadas, baixas ou canceladas não tem 

esta possibilidade. 

 

http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf
http://normativos.confea.org.br/downloads/1025-09.pdf


RELACIONAMENTOS 

O CREA-SE mantém um estreito relacionamento com 
as seguintes Organizações: 

 

a) Órgãos Públicos da Administração Direta e Indireta 
do Governo Federal;  

b) Órgãos Públicos da Administração Direta e Indireta 
do Governo Estadual; 

c) Órgãos Públicos da Administração Direta e Indireta 
do Governo Municipal 

d) Universidades Públicas e Privadas; 

e) Cursos Técnicos de Escolas Públicas e Privadas;  

f) Sindicatos e Entidades de Classe das áreas 
abrangidas pela Lei nº 5.194/66. 



ORGANOGRAMA 



SETORES 

• Gabinete 

Responsável: Raquel Gonçalves 

Telefone: (79) 3234-3002 / 3234-3034 

E-mail: gabinete@crea-se.org.br 

 

• Assessoria aos Órgãos Colegiados  

Assessores: Eng° Civil Isabela Sá e Silva, Eng° Civil Luiza Carolline 

Bezerra, Eng° Agrônoma Marina Franca, Eng° Civil George Oswaldo 

Pires e Eng° Civil Elaine Santana 

Telefone: (79) 3234-3004  

E-mail: atecnica@crea-se.org.br 

  

• Assessoria de Políticas Institucional  

Responsável: Eng° Civil Ruskaja Cunha Sandrin  

Telefone: (79) 3234-3017 

E-mail: ruskaja@crea-se.org.br 

 

•  Assessoria de Projetos Especiais  

Responsável: Eng° Civil Vanessa Menezes Bigi  

Telefone: (79) 3234-3004 

E-mail: vanessamenezes@crea-se.org.br 

 

•  Assessoria de Comunicação  

Responsável: Jornalista Íris Valéria Santos de Azevedo 

Telefone: (79) 3234-3012 

E-mail: ascom@crea-se.org.br 

 

 



•  Núcleo de ART (NART) 

Assessores: Engº Agrônoma Paula Cardoso Braz, Engº Eletricista 

Hermínio Soares de Carvalho Neto e Engº Civil Maria Lúcia Ribeiro 

Telefone: (79) 3234-3027 / 3234-3045 

E-mail: baixa.art@crea-se.org.br 

 

•   Assessoria Jurídica 

Assessores: Advogada Elaine Felizola Prado Nascimento e Advogada 

Renatha Guilherme Carvalho 

Telefone: (79) 3234-3006/ 3234-3005/ 3234-3022 

E-mail: asjur@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Gestão de Pessoas 

Responsável: Daniele Gonçalves Santos 

Telefone: (79) 3234-3015 

E-mail: ggp@crea-se.org.br 

  

•   Gerência de Gestão e Infraestrutura 

Responsável: Adriana Vieira da Silva 

Telefone: (79) 3234-3020 

E-mail: ggi@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Planejamento e Orçamento 

Responsável: Amanda Vanessa Matos Moraes Marchi 

Telefone: (79) 3234-3003 

E-mail: gpo@crea-se.org.br 

 

•   Controladoria 

Responsável: Engº Eletricista Alexsandro Meireles Menezes 

Telefone: (79) 3234-3023 

E-mail: controladoria@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Registro e Cadastro 

Responsável: Mayra Silva Ramos 

Telefone:  (79) 3234-3008 - (Para assuntos referentes a Pessoa 

Física) 

(79) 3234-3030 - (Para assuntos referentes a Pessoa Jurídica) 

E-mail: grc@crea-se.org.br 

 

 

 

 

 

 

 



 

•   Gerência de Apoio aos Órgãos Colegiados 

Responsável: Adriana Alves de Araújo 

Telefone: (79) 3234-3014 

E-mail: gaoc@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Eventos e Logística 

Responsável: Clarissa dos Santos  

Telefone: (79) 3234-3056 

E-mail: gel@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Fiscalização                                

Responsável: Liliana Pereira Filho 

Telefone: (79) 3234-3010 

E-mail: fiscalizacao@crea-se.org.br 

 

•   Gerência de Tecnologia da Informação 

Responsável: Karlos Edwardo Xavier Góis 

Telefone: (79) 3234-3016 

E-mail: gti@crea-se.org.br 

 

•  Gerência Financeira e Contábil 

Responsável: André Cortes da Silva 

Telefone: (79) 3234-3018 / 3234-3019 

E-mail: gfc@crea-se.org.br 

 

•  Ouvidoria 

Responsável: Engº Agrônoma  Ada Rebeca Ferreira da Silva Simões 

Telefone: (79) 3234-3028 

E-mail: ouvidoria@crea-se.org.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABRANGÊNCIA 



REGIÕES X MUNICÍPIOS 

1.1 Aracaju

1.2 Itaporanga

1.3 São Cristóvão

1.4 Barra dos Coqueiros

1.5 Nossa Senhora do Socorro

1.6 Laranjeiras

1.7 Riachuelo

1.8 Santo Amaro das Brotas

1.9 Maruim

Total 9

2.1 Estância

2.2 Santa Luzia do Itanhy

2.3 Indiaroba

2.4 Cristinápolis

2.5 Umbaúba

2.6 Arauá

2.7 Boquim

2.8 Salgado

2.9 Pedrinhas  

2.10 Itabaianinha

2.11 Tomar do Geru

Total 11

3.1 Lagarto

3.2 Simão Dias

3.3 Riachão do Dantas

3.4 Tobias Barreto

3.5 Poço Verde

Total 5

Regiões de Sergipe Municípíos

R 01
Grande Aracaju

R 02 Sul Sergipano

R 03 Cento Sul Sergipano



4.1 São Domingos

4.2 Areia Branca

4.3 Malhador

4.4 Itabaiana

4.5 Campo do Brito

4.6 Macambira

4.7 Moita Bonita

4.8 Ribeirópolis

4.9 Frei Paulo

4.10 Pedra Mole

4.11 Pinhão

4.12 São Miguel do Aleixo

4.13 Nossa Senhora Aparecida

4.14 Carira

Total 14

5.1 Pirambu

5.2 Gen. Maynard

5.3 Carmópolis

5.4 Rosário do Catete

5.5 Divina pastora

5.6 Santa Rosa de Lima

5.7 Siriri

5.8 Capela

5.9 Jarparatuba

Total 9

6.1 Nossa Senhora das Dores

6.2 Cumbe

6.3 Aquidabã

6.4 Feira Nova

6.5 Itabi

6.6 Graccho Cardoso

Total 6

7.1 Nossa Senhora da Glória

7.2 Monte Alegre

7.3 Poço Redondo

7.4 Canindé do São Francisco

7.5 Porto da Folha

7.6 Gararu

7.7 Nossa Senhora de Lourdes

Total 7

8.1 Canhoba

8.2 Amparo do São Francisco

8.3 Telha

8.4 Cedro de São João

8.5 Propriá

8.6 Malhada dos Bois

8.7 Muruibeca

8.8 São Francisco

8.9 Japoatã

8.10 Santana do São Francisco

8.11 Neópolis

8.12 Pacatuba

8.13 Ilha das Flores

8.14 Brejo Grande

Total 14

Total de Municípios Sergipanos 75

Regiões de Sergipe Municípíos

R 07 Alto Sertão Sergipano

R 08 Baixo São Francisco

R 04
Agreste Central 

Sergipano

R 06 Médio Sertão Sergipano

R 05 Leste Sergipano



COMPROMISSOS ASSUMIDOS 

ATITUDES NO ATENDIMENTO: 

 

 Empatia – os colaboradores do CREA-SE se comprometem a colocar-se 

na situação do interlocutor (cliente), entender suas necessidades e 

propor soluções de acordo com os produtos ou serviços previstos na 

Legislação do Sistema Confea/CREA. 

 Administração do tempo – estabelecer um atendimento com maior 

poder de concisão, porém sem perda da qualidade da comunicação. 

 Resiliência – a exercer continuamente a habilidade de absorver as 

críticas dos clientes, sendo capaz de anular as críticas e possíveis 

ofensas feitas e entender que reside nessa insatisfação, uma 

oportunidade de buscar a melhor alternativa para satisfazer as 

necessidades do cliente, sem interferir na habilidade da empatia. 

  Dedicação ao trabalho: buscar atualizar-se sempre na legislação do 

âmbito de sua atuação, bem como aprimorando outros conhecimentos 

que regem valor pessoal e profissional. 

  Responsabilidade profissional: ter em mente sua responsabilidade 

perante as consequências dos atos praticados e perante a imagem da 

organização. 

 Compromisso institucional: comprometer-se diariamente com a visão, 

a missão, a estratégia, os objetivos e os resultados da área de atuação 

e de toda organização, demonstrando iniciativa e engajamento. 

Promover continuamente atualizações na forma de atender os clientes 

  Constância de Propósito: praticar, diariamente, ações voltadas para o 

bem, para a qualidade e para o futuro.  



CRITÉRIOS DE ATENDIMENTO: 
 

Presencial: 

 

  Prioriza-se: gestantes, idosos, lactantes, pessoas com 

crianças de colo e as pessoas com deficiências; 

 

 O atendimento obedecerá a seguinte ordem: senha para 

usuário externo; 

 

 Os protocolos de serviços/produtos serão processados de 

acordo com a data de entrada na sede do Conselho; 

 

  Em caso de solicitações de informações por telefone, se o 

colaborador estiver impossibilitado de dar uma resposta 

imediata, este informará ao usuário que fará a pesquisa e 

retornará a ligação. 

 

 Atendimento em atmosfera na cordialidade e conforto; 

 

 Credibilidade/segurança baixa percepção de risco. 

 

 

Outras formas: 

E-mail 

Correios 



SERVIÇOS PRESTADOS PELA 
FISCALIZAÇÃO 

 

2. Recebimento de defesas quando de autuações: a defesa 
deve ser apresentada pelo(a) autuado(a) com as 
justificativas necessárias e informando o número do 
processo ou Relatório de Ocorrência ou Auto de Infração. 
Na defesa deve-se sempre mencionar o CPF (pessoa física) 
ou CNPJ (pessoa jurídica) e anexar as cópias dos 
documentos que estão acompanhando o documento, tais 
como:  

Cópia do CPF (pessoa física) ou do CNPJ (pessoa 
jurídica);  

Cópia da última alteração contratual (pessoa jurídica);  

Comprovante de endereço (somente se houve alteração); 

Cópia dos documentos citados na defesa (ART, Contratos, 
Notas Fiscais, etc);  

Procuração, quando necessário. Observar que a defesa 
deve ser apresentada no prazo de até 10 (dez) dias do 
recebimento do relatório. 

 

1. Realização da atividade de 

fiscalização do exercício 

profissional da Engenharia e 

Agronomia nos níveis 

superior e médio, com 

objetivo de assegurar que os 

serviços técnicos prestados 

sejam exercidos por 

profissionais legalmente 

habilitados e/ou empresas 

registradas.  



O AGENTE FISCAL  

O agente fiscal é o funcionário do Conselho Regional 
designado para exercer a função de agente de 
fiscalização. Lotado na unidade encarregada da 
fiscalização do CREA, atua conforme as diretrizes e as 
determinações específicas traçadas e decididas pelas 
Câmaras Especializadas.  

 

O agente fiscal verifica se as obras e serviços relativos à 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia estão sendo 
executados de acordo com as normas regulamentadoras 
do exercício profissional. No desempenho de suas 
atribuições, o agente fiscal deve atuar com rigor e 
eficiência para que o exercício das profissões abrangidas 
pelo Sistema CONFEA/CREA ocorra com a participação de 
profissional legalmente habilitado. 

 

 



POSTURA DO AGENTE FISCAL 
PERANTE A SOCIEDADE  
 

Quando da fiscalização no local de obra ou serviço, o agente 
fiscal deverá:  

 Identificar-se, sempre, como agente de fiscalização do 
CREA, exibindo sua carteira funcional;  

 Agir com a objetividade, a firmeza e a imparcialidade 
necessárias ao cumprimento do seu dever;  

Exercer com zelo e dedicação as atribuições que lhe forem 
conferidas; 

 Tratar as pessoas com urbanidade;  

 Apresentar-se de maneira condigna com a função que 
exerce;  

 Rejeitar vantagem de qualquer espécie, em razão de suas 
atribuições;  

 Identificar o proprietário ou responsável pela obra ou 
serviço; 

 Identificar o profissional ou empresa responsável pela 
execução da obra ou serviço (solicitar cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART);  

 Identificada irregularidade, informar ao proprietário ou 
responsável pela obra ou serviço;  

Orientar sobre a forma de regularizar a obra ou serviço;  
Informar ao proprietário ou responsável pela obra ou serviço 
sobre a legislação que rege o exercício profissional; e  

 Elaborar relatório de fiscalização. 

 

Se, durante a fiscalização, o proprietário ou responsável pela 
obra ou serviço perder a calma, não quiser apresentar 
documentos ou tornar-se violento, o agente fiscal deverá 
manter postura comedida e equilibrada. A regra geral é usar o 
bom senso. Se oportuno, suspender os trabalhos e voltar em 
outro momento.  



ABORDAGEM DA FISCALIZAÇÃO 

Apresentar-se no local como agente fiscal do CREA-SE 
devidamente identificado com a carteira funcional, pois 
traz maior segurança ao fiscalizado.  

 

Comunicar o gerente, que sua visita não é para fiscalizar 
seu estabelecimento, no caso de empresas que não 
precisam de registro (supermercado, loja, hospital agência 
bancária, etc.), mas sim as empresas e/ou profissionais 
que ele contrata para executar serviços de manutenção 
dos equipamentos ou na área de segurança do trabalho. 

 

 Explicar no local, que os planos de segurança do 
trabalho(LTCAT e PPRA), são fiscalizados pela DRT e que o 
CREA-SE fiscaliza, caso tenha os planos, se o autor dos 
mesmos é um profissional habilitado e regularizado para 
sua maior segurança pois o mesmo serve para os autores 
da manutenção em equipamentos.  

 

Comentar no local que uma pessoa desqualificada (leigo), 
não lhe dará segurança jurídica em caso de acidente e que 
isso irá macular a empresa, sendo ruim para os negócios 
(isso traz ao gerente um sentimento de parceria entre a 
sua empresa e o CREA-SE, tornando ele mais solícito na 
prestação das informações). 

 



COMPETÊNCIA LEGAL 

A aplicação do que dispõe a Lei nº 5.194, de 1966, no 
que se refere à verificação e à fiscalização do exercício 
das atividades e das profissões nela reguladas, é de 
competência dos CREAs. Para cumprir essa função os 
CREAs, usando da prerrogativa que lhe confere o art. 
77 da Lei n° 5.194/66, designados a funcionários com 
atribuições para lavrar autos de infração às disposições 
dessa lei, denominados agentes fiscais. 



ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DO 
AGENTE FISCAL 

 Verificar o cumprimento da legislação por pessoas jurídicas que se 
constituam para prestar ou executar serviços ou obras de Engenharia e 
Agronomia e profissões afins; 

  Verificar o cumprimento da legislação por profissionais da Engenharia 
e  Agronomia e profissões afins; 

 Identificar obras e serviços cuja execução seja privativa de 
profissionais vinculados ao Sistema CONFEA/CREA, e verificar o 
cumprimento da legislação profissional; 

  Identificar o exercício ilegal das profissões abrangidas pelo Sistema 
CONFEA/CREA, e notificar os infratores; 

  Elaborar relatório de fiscalização de forma a subsidiar decisão de 
instância superior; 

  Lavrar auto de infração, em conformidade com a legislação vigente, 
contra pessoas jurídicas, profissionais ou leigos, que exerçam 
atividades privativas dos profissionais da Engenharia e Agronomia, sem 
estarem legalmente habilitados; 

  Executar ações de caráter preventivo, junto a profissionais e 
empresas, de forma a orientá-los no cumprimento da legislação que 
regulamenta as profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA; 

Orientar as pessoas e as empresas, sempre à luz da legislação, quanto 
à regularidade das obras e serviços de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia; 

 Cumprir a sua função de fiscalizar, colocando em prática os 
conhecimentos de legislação vigente a as orientações recebidas; e 
exercer outras atividades relacionadas a sua função. 

 Legislação relacionada às profissões vinculadas ao Sistema 
CONFEA/CREA; 

 Características das profissões regulamentadas e fiscalizadas pelo 
Sistema CONFEA/CREA; 

 Capacidade de identificar os diversos ramos de atividades econômicas 
que exigem a participação de profissionais da Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia; 



O AUTO DE INFRAÇÃO 

Este documento deve ser lavrado contra leigos, 
profissionais ou pessoas jurídicas que pratiquem 
transgressões aos preceitos legais que regulam o 
exercício das profissões abrangidas pelo Sistema 
CONFEA/CREA. 

 

INSTÂNCIAS JULGADORAS 

Os processos de infração podem tramitar nas seguintes 
instâncias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A não apresentação de quaisquer alegações permite que 

o processo seja julgado à Revelia, ou seja, transita em 

julgado e é levado à instância jurídica. 

 

 

INSTÂNCIAS PRAZOS
Gerência de Fiscalização Concedido no Relatório

Câmaras Especializadas de 

Engenharias 10 dias após o recebimento do Auto de Infração

Plenário do CREA-SE

60 dias após o recebimento da decisão da 

Câmara Especializada. por AR.

Plenário do CONFEA

60 dias após o recebimento da decisão do 

Plenário do CREA.



CONDIÇÕES DE LIMPEZA E 
CONFORTO AMBIENTAL 

 O CREA-SE dispõe de ambiente climatizado, cadeiras, 
água e sanitários proporcionando conforto ao usuário;  

 Nossas instalações sanitárias são de fácil acesso e 
mantidos os padrões de limpeza;  

Os ambientes de trabalho são limpos e higienizados 
de acordo com os padrões de saúde, gerando conforto 
e bem-estar aos usuários. 



BIBLIOGRAFIAS 

 

Procedimentos Operacionais das Unidades 
Finalísticas. 

 

Manual de Procedimentos para a Verificação do 
Exercício Profissional. 

 

Orientações dos Manuais disponíveis no site do 
Gespública. 


