
COMO SUBSTITUIR ART

Portal de Serviços do Crea-MS
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Apresentar os procedimentos para substituição de 
ART registrada a partir de agosto 2016.
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OBJETIVO



Acesse  através do endereço

https://ecrea.creams.org.br/

O Portal de Serviços do Crea-MS 

Senha

Informe seu CPF e senha 
Clique em Entrar
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ACESSO

https://ecrea.creams.org.br/


Perfil de Acesso

Grupo de Acesso: Externo

Perfil: Profissional do Sistema
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PERFIL DE ACESSO



ART

Clique em: 

ART 
Emissão/Consulta de ART
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ART
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Clique diretamente em Pesquisar
ou 

digite o número da ART e 
Clique em Pesquisar 

para localizar a ART a ser substituída.

ART
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Clique no ícone de
“Substituição” para
substituir a ART desejada

Uma caixa de diálogo irá aparecer para que 
confirme se realmente deseja substituir a ART. 
Se sim, clique em Ok 

SUBSTITUIÇÃO DA ART
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Observação:  Nem todos os campos 
da ART ficarão disponíveis para 

substituição.

Preencha todos os campos a serem 

corrigidos e, no ultimo passo,  clique em 

Salvar e Concluir para finalizar a 

substituição da ART.

Essa sequência 
aparecerá ao lado de 
cada passo durante a 
emissão da ART. 

No final do 
preenchimento será 
possível selecionar 
qualquer um dos 
passos para a 
visualização. 

SUBSTITUIÇÃO DA ART
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Clique em 

“Salvar Atividade”

IMPORTANTE – Passo 5 - Atividade Técnica

Algumas atividades técnicas da ART substituída foram descontinuadas na nova tabela
de obra e serviços do CONFEA, aprovada pela Decisão PL- 0430/2018 e alterada pela
Decisão PL-1853/2018.
Sendo assim em alguns casos deverá revisar os itens descontinuados e incluir os
equivalentes.
Também deverá escolher um item no campo “Nível” (novo campo criado no
preenchimento de ART )

Após o preenchimento 
novamente dos  itens de 
cada Atividade Técnica.

ATENÇÃO:
Caso tenha várias 
Atividades deverá 

revisar todas.
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IMPORTANTE – Passo 5 - Atividade Técnica

Outros casos deverá escolher
apenas um item no campo “Nível”
(novo campo criado no
preenchimento de ART )

CLICANDO EM 
EDITAR ATIVIDADE 

TÉCNICA

Após a escolha 
do Nível

Clique em 
“Salvar Atividade”
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Caso na substituição da ART 
desejar incluir uma nova Atividade

Preencha todos os campos.

IMPORTANTE – Passo 5 - Atividade Técnica

Clique em 
“Salvar Atividade”
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Poderá consultar todas 
as Atividades Técnicas 
na Tabela de 
Obras/Serviços
Na Pagina Principal do 
Portal de Serviço do 
Crea-MS em
Procedimentos e 
Manuais

Clicando em Tabela de 
Obras/Serviços

Poderá consultar os 
itens correspondentes 
a:

- Nível
- Atividade
- Obra/Serviço
- Unidade de Medida

Para escolha e 
preenchimento no 
Passo 5 – Atividade 
Técnica – Página 
anterior

Algumas atividades técnicas da ART foram descontinuadas na nova tabela de obra
e serviços do CONFEA, aprovada pela Decisão PL- 0430/2018 e alterada pela
Decisão PL-1853/2018.
Sendo assim em alguns casos deverá escolher obra/serviços equivalentes ou
outro item que seja semelhante ao desejado.

IMPORTANTE  
Passo 5 

Como consultar a 
Tabela de Obras e 
Serviços

ATENÇÃO

Caso não localize o item desejado, 
deverá escolher um item semelhante.
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clique em Salvar e Concluir para finalizar a

CONFIRMAÇÃO PARA EMISSÃO
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CANAIS DE ATENDIMENTO:
0800 368 1000 - Opção 1

Chat (www.creams.org.br)  

WhatsApp 67 99319946

atendimento@creams.org.br


