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Baixa de ART em Bloco



Para realizar uma baixa de ART em bloco,

clique no Menu ART



Em seguida selecione “Baixa de ART em bloco”



Marque a caixa declarando que os serviços foram 

concluídos



Escolha o motivo da baixa



Essa opção é para marcar/desmarcar todas as ARTs



As ARTs podem ser marcadas individualmente



Após todas as etapas anteriores clique em “Cadastrar” 

para finalizar o processo de baixa em bloco



Como pesquisar por uma ART
(não sabemos o número)



Para pesquisar uma ART, clique no Menu ART



Selecione “Pesquisar ART”



Utilize o campo LISTAGENS e o campo FILTROS 

para refinar a busca



Após selecionar o(s) filtro(s) clique em “Pesquisar”



As ARTs referentes ao filtros selecionados serão listadas, 

basta clicar em “Ver item” na desejada



Como pesquisar por uma ART
(sabemos o número)



Para pesquisar uma ART, clique no Menu ART



Selecione “Pesquisar ART”



Digite o número no campo “Número da ART”



O sistema localiza a ART e apresenta algumas 

informações referentes a mesma.

Basta clicar em “Ver todos os dados”



Baixar uma ART



Para realizar uma baixa de ART, clique no Menu ART



Selecione “Pesquisar ART”



Digite o número no campo “Número da ART”



O sistema localiza a ART e apresenta algumas 

informações referentes a mesma.

Basta clicar em “Ver todos os dados”



A tela da ART é aberta, com todos os campos da ART



Um pouco mais abaixo em “Detalhes ad ART” temos 

várias opções basta clicar em “Baixar/Cancelar ART” 



Baixa de ART 



No status, selecione “Baixa de ART” 



Marque a caixa declarando que os serviços foram 

concluídos



Selecione o motivo da baixa



Escreva uma descrição, explicando a baixa



Adicione arquivos, caso seja necessário



Clique em “Cadastrar” para realizar a baixa



Cancelar uma ART



Para realizar uma baixa de ART, clique no Menu ART



Selecione “Pesquisar ART”



Digite o número no campo “Número da ART”



O sistema localiza a ART e apresenta algumas 

informações referentes a mesma.

Basta clicar em “Ver todos os dados”



A tela da ART é aberta, com todos os campos da ART



Um pouco mais abaixo em “Detalhes ad ART” temos 

várias opções basta clicar em “Baixar/Cancelar ART” 



Cancelamento de ART



No status, selecione “Cancelamento de ART” 



Selecione o motivo do cancelamento



Escreva uma descrição, explicando o cancelamento



Adicione arquivos, caso seja necessário



Clique em “Cadastrar” para realizar a solicitação de 

cancelamento



Solicitação de isenção da taxa de ART 
de substituição

(Portaria 84/2021-Pres do Crea-CE)



Para solicitar a isenção de uma taxa de ART, clique no 

Menu “Protocolos”



Clique em “Cadastrar Protocolo”



Selecione o Grupo de Assunto “ART”



Selecione o Assunto

“Solicitação de isenção da taxa de ART”



Marque a caixa declarando a veracidade das informações



Descreva o motivo da solicitação de isenção da ART



Adicione arquivos, caso seja necessário



Clique em “Cadastrar” para realizar a solicitação



Lei, Apresentações e Resoluções 
disponíveis em:

http://www.creace.org.br/treinamentos

ou no site do Crea-CE, menu COMUNICAÇÃO


