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Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Comissão de Exercício Profissional

PROCESSO

Anteprojeto de resolução que altera a Resolução CAU/BR n'9 1, de 20 14, quanto

WTERESSADO
ASSUNTO

Presidência do CAU/BR

411qg!!$!çlativas ao RRT Mínimo e cria o RRT Social.

Ordem do dia n' 01 da 8 1' ReuniãoOrdinária da CEP-CAU/BR

DELBERAÇAO N' 023/2019 - (CEP CAU/BR)
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

(CEP-- CAU/BR), reunida ordinariamenteem

Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no uso das competências que Ihe

conferemo art. 97, 101e 102 do RegimentoInterno do CAU/BR, apósanálisedo assuntoem epígrafe, e

Considerandoa ResoluçãoCAU/BR n' 91, de 9 de outubro de 2014, que dispõe sobre o Registrode
Responsabilidade Técnica (RRT) e entrou em vigor em I' de março de 2015.
Considerando a necessidadede aperfeiçoamento do normativo vigente para modificação das atuais regras

do Registro de ResponsabilidadeTécnica (RRT) na modalidade Mínimo, visando atender melhor os
programas e proUetosde ATHIS
Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social, desenvolvidos
pelos CAU/UF e CAU/BR junto a órgãos públicos, sociedade e profissionais.

DELIBERA
1 - Aprovar o anteproUetode resolução, em anexo, que altera a Resolução CAU/BR n' 9 1, de 20 14, quanto
ao RRT Mínimo, com proposta de alteração do nome e das regras para "RRT Social";

2 - Encaminhar esta Deliberação e o texto do anteproleto de resolução, em anexo, à Presidência do
CAU/BR para cumprimento dos trâmites previstos na Resolução CAU/BR n' 104, de 2015, solicitando o

envio, até o dia 18 de abril de 2019, para:
a) Gerência do CSC para conhecimento e as providências necessáriaspala estimativa de prazo e
informação à Comissão na próxima reunião prevista para dias 9 e 10 de maio de 20 19;
b) Assessoria de Comunicação do CAU/BR para realização da Consulta Pública dentro do prazo de
30 dias, informando que as contribuições deverão ser enviadas até dia 20 de maio de 20 19;
c)

Assessoria Jurídica do CAU/BR para emissão de parecerjurídico dentro do prazo de 30 dias;

d) CAU/UF (para Presidências e Coordenações das CEPs), Comissões Ordinárias e Especiais do

CAU/BR, Conselheirosdo CAU/BR, Entidadesdo CEAU-BR e Ouvidoria do CAIJ/BR para
contribuições até dia 20 de maio de 2019; e
e) Plenário do CAU/BR para apreciação e aprovação do prometode resolução, se possível, na
Reunião Plenária Ordinária prevista para o dia 23 de maio de 2019.

3 - Solicitar que a Presidência do CAU/BR informe que as contribuições e manifestações soam
encaminhadas para o e-mail institucional çç]2@ç4111Z11:gQy:!211
até o dia 20 de maio de 20 19.
Brasília DF, 12 de abril de 2019

MARIA ELIANA JUBERIBEIRO
Coordenadora

RICARDO MARTINS DA FONSECA
CoordenadorAdjunto

FERNANDO MÁRC10 DE OLIVEIRA
Membro

./
/\

TÂNIA MARIA MARINHOGUSMÃO

H

Membro

WERNER DEIMLING ALBUQUERQUE
Membro
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ANEXO
RESOLUÇÃO N° XX, DE XX DE XXXXXX DE 2018
Altera a Resolução CAU/BR nº 91, de 9 de
outubro de 2014, que dispõe sobre o Registro
de Responsabilidade Técnica (RRT), quanto a
revogação do RRT Mínimo e criação do RRT
Social.
O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR), no exercício das
competências e prerrogativas de que tratam o art. 28 da Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, e os
artigos 2°, 4° e 30 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 006505/2017, de 28 de abril de 2017, e instituído pela Resolução CAU/BR n° 139, de 28 de abril de 2017, e
de acordo com a Deliberação Plenária Ordinária DPOBR n° 00XX-XX/2019, de xx de xxxxx de 2019,
adotada na Reunião Plenária Ordinária n° XX, realizada nos dias xx e xx de xxxxxxxx de 2019;
Considerando os normativos do CAU/BR que regulamentam os artigos da Lei n° 12.378, de 31 de
dezembro de 2010, e estabelecem o regramento para o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), a
constituição de acervo técnico e a emissão de certidões pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal (CAU/UF).
Considerando o Regimento Geral do CAU, aprovado pela Resolução CAU/BR nº 139, de 28 de abril de
2017, no qual foram adotadas as seguintes definições e convenções:
I – CAU: se refere ao conjunto autárquico formado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
(CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF);
II - CAU/UF: se refere, genericamente, a qualquer dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos
Estados e do Distrito Federal;
Considerando a necessidade de alterar as regras previstas na Resolução CAU/BR nº 91, de 9 de outubro
de 2014, relativas ao Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) na modalidade Mínimo para criação
do RRT Social, visando atender melhor os programas e projeto de Assistência Técnica de Habitação de
Interesse Social (ATHIS), desenvolvidos pelos CAU/UF e CAU/BR junto a órgãos públicos e instituições,
sociedade e arquitetos e urbanistas.

RESOLVE:
Art. 1º A Resolução CAU/BR n° 91, de 9 de outubro de 2014, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 8°...................................................................................................................................

I) ............................................................................................................................................
II) ...........................................................................................................................................
III) RRT Social: RRT Social: quando constituir-se de atividades técnicas pertencentes aos Itens
1 (Projeto), 2 (Execução) e/ou 5 (Atividades Especiais) do art. 3° da Resolução CAU/BR n°21,
de 2012, desde que realizadas dentro do período de 180 (cento e oitenta dias), no âmbito do
mesmo município e respeitadas as limitações do § 2° deste artigo. As atividades técnicas deverão
ser referentes a edificações residenciais localizadas em Zonas Especiais de Interesse Social
(ZEIS) e nas condições abaixo descritas, que deverão ser identificadas pelo profissional por
meio de declaração, a ser firmada durante o requerimento de RRT Social no SICCAU:
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a) edificação residencial unifamiliar com área de construção total de até 70 m² (setenta
metros quadrados), vinculada à programa de Habitação de Interesse Social (HIS) ou
destinada, comprovadamente, à família de baixa renda; ou
b) edificação residencial multifamiliar ou conjunto habitacional, vinculada à programa
habitacional que se enquadre na Lei n° 11.124, de 16 de junho de 2005, na Lei n° 11.888,
de 24 de dezembro de 2008, ou em legislação correlata vigente.
IV) .........................................................................................................................................
§ 1° .........................................................................................................................................
§ 2º O RRT Social poderá ser vinculado a diversos endereços de obra ou serviço, desde que
dentro do mesmo Município e limitado à quantidade de 100 (cem) endereços, podendo ser
cadastrado mais de um contratante e contrato somente se forem pessoas físicas ou um único
contratante e contrato se for pessoa jurídica. Durante o período de 180 (cento de oitenta dias) da
realização das atividades, contados da data de início de atividade declarada, o profissional
poderá alterar e incluir endereços de obra ou serviço e contratantes pessoas físicas, sem alteração
do nº do RRT, e expirado esse prazo não será mais permitido a inclusão de dados, apenas a
retificação para proceder a baixar do referido registro.

“Art. 9°......................................................................................................................................

§ 1° .........................................................................................................................................
I - ............................................................................................................................................
II - ...........................................................................................................................................
§ 2º .........................................................................................................................................
a) ..........................................................................................................................................
b) ..........................................................................................................................................
c) para o RRT Social.
“Art. 13. ................................................................................................................................
I - .........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) nome ou endereço do contratante, salvo o disposto no § 1° abaixo;
d) endereço da obra ou serviço técnico, salvo o disposto no § 1° abaixo e respeitadas as regras
definidas no art. 10 desta Resolução;
e) data de previsão de término da atividade, respeitadas as regras definidas nos artigos 2º e 8º
desta Resolução, conforme a(s) atividade(s) técnica(s) e modalidade de RRT.
II – .........................................................................................................................................
a) .........................................................................................................................................
b) .........................................................................................................................................
c) .........................................................................................................................................
d) inclusão de empresa contratada, desde que o registro da pessoa jurídica de Arquitetura e
Urbanismo no CAU tenha sido efetivado em data anterior à data de celebração do contrato e de
início da atividade constituinte do correspondente RRT Inicial, e desde que o profissional possua
o RRT Simples de Desempenho de Cargo ou Função para a pessoa jurídica na condição de
contratante.
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§1º Não serão permitidas as alterações do nº de CPF ou do nº de CNPJ do contratante, da data
de início de atividade declarada e da Unidade de Federação (UF) do endereço da obra ou serviço,
e também não será permitida a alteração do Município no caso do RRT Social.
“Art. 47. Os CAU/UF deverão realizar, em intervalos não superiores a 6 (seis) meses por ano,
periodicamente, auditorias internas acerca dos RRT Simples, Social e Múltiplo Mensal,
incluindo as baixas destes, efetuados no SICCAU sem a prévia análise e aprovação.”
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor em xx dias da data de sua publicação.

Brasília-DF, XX de XXXXXXXX de 2019.
LUCIANO GUIMARÃES
Presidente do CAU/BR

3
ANEXO DA DELIBERAÇÃO Nº 023/2019 - (CEP-CAU/BR)

