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PROCESSO

INTERESSADO
ASSUNTO

Protocolo SICCAU nº 842425 - CJ\U/SC encaminha consulta quanto ao
procedimento a ser adotado em relação aos RRTs baixados e Acervos Técnicos
constituídos com CATs emitidas, quando constatado pelo CAU/UF que
possuem atividades descritas no RRT que não são da atribuição dos arquitetos
e urbanistas, e que foram registrados em data anterior às Deliberações da CEP
CAU/BR com entendimento ou orientação contrária a respeito de atribuições
Presidência cio CAU/BR
Ordem do dia nº 05 da 82ª Reunião Ordinária da CEP-CAU/BR: para
apreciação e manifestação da Comissão
DELIBERAÇÃO N º 034/2019 - CEP- CAU/BR

A COMlSSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - (CEP - CAU/BR), reunida ordinariamente em
Brasília-DF, na sede do CAU/BR, nos dias 09 e 1O de maio de 2019, no uso das competências que lhe
conferem o art. 97, 101 e 102 do Regimento Interno do CAU/BR, após análise do assunto em epígrafe, e
Considerando o Ofício nº 076/2019/PRES/CAUSC que encaminha a Deliberação Plenária nº 325, de 15
de março de 2019, com consulta ao CAU/BR quanto ao procedimento a ser adotado pelos CJ\U/UF em
relação aos RRTs baixados e Acervos Técnicos constituídos, inclusive com CATs emitidas, quando
constatado que possuem atividades descritas no RRT que não são da atribuição e campo de atuação dos
arquitetos e urbanistas, e que o registro no CAU foi feito em data anterior às Deliberações da CEP
CAU/BR com entendimento ou orientação contrário.
Considerando que a CEP-CAU/SC manifestou, por meio da Deliberação nº 09/2019-CEP-CAU/SC, o
entendimento "de que as CAT-A já emitidas com atividades técnicas que posteriormente deixarem de ser
consideradas atribuições de arquitetos e urbanistas, não deverão ser anuladas de oficio pelo CA U.
entretanto não poderão ser utilizadas pelo profissional para prestar serviços que não são de sua
atribuição".
Considerando a Resolução CAU/BR nº 91/2014, que dispõe sobre RRT, e em seus artigos 39 a 43 trata
da Nulidade do RRT e no inciso II do art. 39 define que um dos motivos de nulidade do RRT é quando
''houver incompatibilidade entre as atividades técnicas realizadas e as que constituem o RRT, ou entre
aquelas e as atividades, atribuições e campos de atuação do arquiteto e urbanista";
Considerando a Resolução CAU/BR nº 93/2014, que dispõe sobre a emissão de Certidões pelos CAU/UF
e estabelece no § 3 ° do art. 2 l que "A validade da CAT-A poderá ser verfficada no sítio eletrônico do
CAUIBR ou dos CAUIUF."
Considerando que as Certidões de Acervo Técnico - CAT e CAT-A - emitidas por meio do SICCAU
possuem as seguintes "Informações" no documento impresso:
a) CAT:
- Esta certidão perderá a w1/idade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos
cadastrais nela contidos.
- Em conformidade com o que determina o Ar!. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de
competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será
objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT.
- Declaro expressamente que são verdadeiras todas as informações constantes neste documento e
que as atividades descritas no(:,) RRT(s) que constitue(m) este documento foi(ram) efetivamente
realizada(s) e concluída(s).
b) CAT-A:
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