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1 CONFORME ART. 30, INCISO III, DA LEI Nº 12.527/2011 (LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO);  
E ART. 4º, INCISO IV, DA PORTARIA NORMATIVA CAU/BR Nº 44/2016. AUTORIDADE DE 
MONITORAMENTO RESPONSÁVEL: ANDREI CANDIOTA DA SILVA, GERENTE-GERAL. 
2 O SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC) DO CONSELHO DE ARQUITETURA E 
URBANISMO DO BRASIL (CAU/BR) COMEÇOU A OPERAR EM 10 DE MARÇO DE 2016. 
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 

 

a) REQUERIMENTOS 

1) Quantidade de requerimentos de informação: 17 

2) Quantidade de recursos: 1 

3) Total de demandas ao Serviço de Informações ao Cidadão: 18 

 

b) RESPOSTAS 

1) Requerimentos respondidos: 17 

2) Requerimentos negados ou não respondidos: 0 

3) Recursos respondidos: 1 

4) Recursos negados ou não respondidos: 0 

5) Percentual de demandas com recurso: 5,88% 

 

c) DEMANDANTES 

1) Quantidade de demandantes: 15 

2) Média de demandas por demandante: 1,33 

3) Gênero dos demandantes: 53% masculino; 47% feminino 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 01/2017 

Protocolo e-SIC: 1/2017 

Solicitante: Jessica Gisella Santos Pereira  

Data da Solicitação: 28/02/2017 

Data da Resposta: 09/03/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Prezados, gostaria solicitar uma certidão ou certificado expedido pelo setor de pessoal (gestão 
de pessoas) do CAU/BR para a comprovação de que passei no concurso público de 2013 no 
cargo de assistente de orçamento e finanças, tendo o nome do cargo/emprego público, requisito 
do cargo/emprego (ou seja, escolaridade) e aprovação e classificação n concurso, pois irei fazer 
uma prova de títulos, na qual ter passado em concurso de nível médio conta pontos. Solicito a 
vocês essa certidão ou certificado, pois no Diário Oficial não tem a informação escolaridade no 
resultado. Conto com a colaboração de vocês pra me ajudar nessa questão. Atenciosamente, 
Jéssica Pereira” 

 

Resposta: 

Prezada Jessica Gisella Santos Pereira, agradecemos seu contato, e encaminhamos em anexo 
o documento solicitado. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição 
para outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais 
saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 02/2017 

Protocolo e-SIC: 2/2017 

Solicitante: danielejimenez@gmail.com 

Data da Solicitação: 11/03/2017 

Data da Resposta: 24/03/2017 

Recorreu: SIM 

 

Solicitação: 

“Prezados, Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011, solicito cópia da RRT 
nº 5497126 e eventuais anexos – responsável técnica Arquiteta Sandra Maria França Marinho. 
A documentação pode ser encaminhada para o e-mail: danielejimenez@gmail.com 
Atenciosamente, Daniele de C. Jimenez” 

 

Resposta: 

Prezada Daniele, Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que as informações 
constantes de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) adquirem as classificações de 
públicas ou privadas, conforme previsão na Portaria Normativa CAU/BR n° 44, de 10 de março 
de 2016: “Art. 24. As informações produzidas pelo CAU/BR ou sobre as quais ele tenha a 
guarda serão classificadas em: I - públicas; (...) IV - privadas, aquelas que digam respeito à 
vida privada, à imagem e à honra de quaisquer pessoas, ressalvadas as exceções previstas 
nesta Portaria Normativa.” São públicas, porque de interesse de toda a sociedade, as 
informações referidas nos Campos 1, 3 e 6 do RRT: Responsável Técnico, Dados da 
Obra/Serviço e Valor do RRT. O interesse da sociedade está em esta ter o direito de saber qual 
o profissional é responsável (Campo 1) por quais obras (Campo 3), de forma a poder se prevenir 
dos empreendimentos que lhe possam causar riscos. Vale dizer, todos da sociedade têm o 
direito de saber que, havendo uma obra de arquitetura, urbanismo ou engenharia em 
determinado endereço, essa obra estará sendo conduzida por um profissional habilitado, o que, 
em tese, previne os riscos à coletividade. A informação prevista no Campo 6 (valor do RRT) é 
pública porque não requer nenhuma reserva quanto ao seu conteúdo. Os demais campos são 
considerados privados, porque são de interesse exclusivo das partes envolvidas, no caso os 
contratantes, as informações referidas nos Campos 2, 4, 5 e 7. Isto posto, os espelhos dos 
Registros de Responsabilidade Técnica, por conterem informações públicas e privadas, não 
admitem que deles sejam reproduzidas cópias de inteiro teor. Caso seja de seu interesse, 
poderão ser extraídas certidões relativamente ao contido nos Campos 1, 3 e 6 do referido RRT. 
Atenciosamente, Ouvidoria do CAU/BR 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 02/2017 - RECURSO 

Protocolo e-SIC: 2/2017 - RECURSO 

Solicitante: danielejimenez@gmail.com 

Data da Solicitação: 24/03/2017 

Data da Resposta: 30/03/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Recurso: 

“Boa tarde, Conforme informado em sua resposta, peço emitir e disponibilizar as certidões das 
informações classificadas como públicas, campos 1 Responsável técnico; 3 - dados da 
obra/serviço e 6 - valor, todas relativas ao referido RRT.” 

 

Resposta do Recurso:  

Prezada Daniele, Em atendimento ao seu pedido de acesso à informação certificamos, para os 
devidos fins, que as informações consideradas públicas que constam no Registro de 
Responsabilidade Técnica Nº 5497126, são: 1. Responsável Técnico Nome: Sandra Maria 
França Marinho Registro Nacional: A44643-2 Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 3. 
Dados da Obra/Serviço: Quadra 104 lote 06 apart. Nº 109, Ed. Residencial Avant, Águas Claras, 
Taguatinga – DF, CEP 71909-180 6. VALOR: Este RRT é isento de taxa. Atenciosamente, 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 03/2017 

Protocolo e-SIC: 3/2017 

Solicitante: Renato de Miranda Borborema  

Data da Solicitação: 17/03/2017 

Data da Resposta: 21/03/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Prezados, foi publicado que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro passará 
a ocupar o 23º andar do C.E. Castello Branco, localizado na Av. República do Chile, 230 - 
Centro, Rio de Janeiro - RJ. Gostaria de ter acesso a este contrato de locação ou venda (não 
sei ao certo). É possível? ” 

 

Resposta: 

Prezado Renato, boa tarde! Em atenção e retorno a sua solicitação, orientamos que entre em 
contato com o CAU/RJ, uma vez que, segundo o art. 24 da lei de criação do Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo 12.378, de 31 de dezembro de 2010, os Conselho Estaduais possuem 
autonomia administrativa e financeira. Desta forma, o CAU/BR não detém informações de tal 
contrato. Orientamos que o senhor faça o pedido diretamente no site do CAU/RJ, registrando 
um protocolo na aba "registre seu pedido". segue link: http://transparencia.caurj.gov.br/. Sendo 
o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 
eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 04/2017 

Protocolo e-SIC: 4/2017 

Solicitante: Renata Peterle Ronchi 

Data da Solicitação: 22/03/2017 

Data da Resposta: 30/03/2017 

Recorreu: NÃO 

Solicitação: 

“GOSTARIA DE OBTER MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE SE OS ARQUITETOS 
SERIAM COMPETENTES PARA ATUAR COMO FISCAIS DOS CONTRATOS ESPECÍFICOS, 
NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE CITO A SEGUIR: 1. COLETA DE LIXO; 2. 
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA ÁREA DA SAÚDE; 3. MANUTENÇÃO ELÉTRICA DE 
EQUIPAMENTOS EM GERAL (BAIXAS TENSÕES); 4. MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA 
(BAIXAS TENSÕES); 5. AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA; MEDIANTE DISPOSIÇÃO 
LEGAL. ATT.” 

Resposta: 

Prezada Renata Paterle Ronchi, Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que o e-
SIC deve ser usado apenas para requerimentos nos termos da Lei de Acesso à Informação. 
Para dúvidas, esclarecimentos sobre normativos e resoluções, favor entrar em contato pelo 
telefone 0800-883-0113 / 4007 2613 ou pelo e-mail atendimento@caubr.gov.br. Para esse 
pedido excepcionalmente, iremos responder por esse canal, entretanto, para os próximos 
pedidos, pedimos que seja observado o conteúdo das mensagens e identificado o correto 
encaminhamento. Conforme a Resolução Nº 21/2012 do CAU/BR, disponível em 
https://www.caubr.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/RES_21_VIDE_22.pdf, os arquitetos e 
urbanistas podem realizar a atividade de fiscalização de obra ou serviço técnico (atividade 3.6) 
relativa à (e não somente): 1.9.5. Projeto de sistema de coleta de resíduos sólidos; 2.8.5. 
Implantação de sistema de coleta de resíduos sólidos; 1.5.7. Projeto de instalações elétricas 
prediais de baixa tensão; 2.5.7. Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 
1.9.1. Projeto de movimentação de terra, drenagem e pavimentação; 2.8.1. Execução de 
terraplenagem, drenagem e pavimentação; O profissional de arquitetura e urbanismo também 
pode realizar as seguintes atividades do grupo de Gestão: 3.3. DIREÇÃO OU CONDUÇÃO DE 
OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 3.4. GERENCIAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO; 
As definições para estas atividades também constam na Resolução, que transcrevo a seguir: 
Gestão - conjunto de atividades que englobam o gerenciamento da concepção, elaboração, 
projeto, execução, avaliação, implementação, aperfeiçoamento e manutenção de bens e 
serviços e de seus processos de obtenção; Direção ou condução de obra ou serviço técnico - 
atividade técnica de determinar, comandar e essencialmente decidir na consecução de obra ou 
serviço, definindo uma orientação ou diretriz a ser seguida durante a sua execução por 
terceiros; Gerenciamento de obra - atividade que consiste no controle dos aspectos técnicos e 
econômicos do desenvolvimento de uma obra, envolvendo a administração do contrato de 
construção ou implantação da edificação, com rigoroso controle do cronograma físico-
financeiro estabelecido, quantidade e qualidade dos materiais empregados, mão de obra 
utilizada e toda a sistemática técnica e administrativa do canteiro de obra. Sendo o que se 
apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos 
eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 05/2017 

Protocolo e-SIC: 5/2017 

Solicitante: Felipe C O Ventura 

Data da Solicitação: 24/03/2017 

Data da Resposta: 30/03/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa noite, gostaria de saber qual a quantidade de funcionários da empresa CAST, já que a 
mesma é a contratada como fábrica de software para desenvolver e manter os sistemas do 
CAU/BR? ” 

 

Resposta: 

Pedido arquivado, pois, foi aberto em duplicidade. Será respondido no protocolo 6/2017. 
Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 06/2017 

Protocolo e-SIC: 6/2017 

Solicitante: Felipe C O Ventura 

Data da Solicitação: 24/03/2017 

Data da Resposta: 05/04/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa noite, gostaria de saber qual a quantidade de funcionários do corpo técnico da empresa 
CAST, já que a mesma é a contratada como fábrica de software para desenvolver e manter os 
sistemas do CAU/BR? ” 

 

Resposta: 

Prezado Felipe, Em atenção e retorno à sua mensagem, informamos que não cabe ao CAU/BR 

prestar informações sobre o corpo técnico de outras empresas ou instituições. Entretanto, 

entendemos que seja do seu interesse saber sobre o corpo técnico da empresa CAST dedicado 

ao atendimento do contrato do CAU/BR. Assim, conforme informações prestadas pela nossa 

Gerência do Centro de Serviços Compartilhados, cumpre informar que o contrato em questão 

com a empresa CAST prevê a prestação de serviço de desenvolvimento utilizando a métrica 

de pontos de função e não existe alocação de mão de obra direta. Logo, o corpo técnico da 

empresa que atende ao CAU/BR varia de acordo com a quantidade de pontos de função 

solicitados em cada ordem de serviço. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 07/2017 

Protocolo e-SIC: 7/2017 

Solicitante: Jaime Léo Ricachenevsky Martins Soares 

Data da Solicitação: 31/03/2017 

Data da Resposta: 05/04/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Gostaria de acesso à Nota Jurídica nº 6/AJ-CAM/2016, que trata sobre os honorários 
sucumbenciais, uma vez que não consta no ambiente do portal transparência que traz as 
orientações e notas jurídicas. ” 

 

Resposta: 

Prezado Jaime, Em atenção e retorno a sua mensagem, disponibilizamos em anexo a Nota 

Jurídica n° 6/AJ-CAM/2016, que foi emitida em resposta à uma consulta pontual feita pelo 

CAU/PI. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 08/2017 

Protocolo e-SIC: 8/2017 

Solicitante: Analita Souza Prado 

Data da Solicitação: 29/04/2017 

Data da Resposta: 11/05/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“ Boa tarde, gostaria de saber como faço para adquirir um projeto economicamente correto. ” 

 

Resposta: 

Prezada Analita Souza, bom dia! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que a 

senhora poderá acessar nossa Tabela de Honorários (sistema online para cálculo de valores 

de referência a serem cobrados para prestação de serviços de Arquitetura e Urbanismo), se 

cadastrar como leigo e simular um valor de projeto através do link: http://honorario.caubr.gov.br/ 

Para informações sobre esse serviço, solicitamos que acesse: 

http://www.caubr.gov.br/cartadeservicos4-1/ Caso queira obter mais informações ou esclarecer 

dúvidas sobre os serviços oferecidos pelo CAU, entre em contato, de segunda a sexta-feira, 

das 9h às 19h, pelos números 0800-883-0113 (a partir de telefone fixo) e 4007-2613, ou pelo 

chat (caubr.gov.br/atendimento). Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à 

disposição através dos contatos mencionados acima para outros esclarecimentos 

eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 09/2017 

Protocolo e-SIC: 9/2017 

Solicitante: Francisca P da Silva 

Data da Solicitação: 15/05/2017 

Data da Resposta: 16/05/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Gostaria de saber quando haverá uma nova chamada pública ou uma previsão para patrocínio 
cultural, especificamente patrocínio de livro. ” 

 

Resposta: 

Prezada Francisca, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, lamentamos informar 

que este ano não há disponibilidade orçamentária para a realização de edital de chamada 

pública de apoio institucional, em nenhuma modalidade. Sendo o que se apresenta para o 

momento, colocamo-nos à disposição, apresentando nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 10/2017 

Protocolo e-SIC: 10/2017 

Solicitante: Felipe C O Ventura 

Data da Solicitação: 25/05/2017 

Data da Resposta: 06/06/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Gostaria de saber por gentileza, qual o salário inicial hoje para o cargo 115-Analista de 
Sistemas e quais os benefícios? ” 

 

Resposta: 

Prezado Felipe, Em atenção e retorno a sua mensagem, seguem dados solicitados: Salário 

atual: R$8.355,07 Benefícios: Auxílio Alimentação (R$900,47) Auxílio Creche (426,56) Auxílio 

Transporte Plano de Saúde Integral Sendo o que se apresenta para o momento, apresentamos 

nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 11/2017 

Protocolo e-SIC: 11/2017 

Solicitante: Semeai Skateparks Ltda - me 

Data da Solicitação: 31/05/2017 

Data da Resposta: 16/06/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Solicitei o Registro da empresa, porém não consegui anexar todos os documentos necessários 
para registo. Como posso estar enviando o restante da documentação? Estou precisando 
Urgente do Registro devido a empresa já estar com obra em andamento e necessitar emitir a 
RRT referente a essa obra. Precisamos de URGÊNCIA devido a empresa participar de 
licitações e estar se preparando futuras licitações. ” 

 

Resposta: 

Prezada equipe Semeai, bom dia! Em atenção e retorno a mensagem recebida, informamos 

que as questões referentes a registro profissional e registro de empresa são tratadas 

diretamente com o Estado, no caso, pelo CAU/SC. Orientamos entrar em contato com o 

CAU/SC pelo telefone: (48) 3225-9599 ou pelo e-mail: atendimento@causc.gov.br Ou se 

preferir, com nossa Central de Atendimento: (De segunda a sexta-feira, das 09h às 19h): 0800-

883-0113 (ligações realizadas a partir de telefones fixos) ou 4007-2613 E-mail: 

atendimento@caubr.gov.br Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à 

disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas 

cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 12/2017 

Protocolo e-SIC: 12/2017 

Solicitante: Marco Aurelio da Costa 

Data da Solicitação: 09/08/2017 

Data da Resposta: 09/08/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“AO CAU/SP DD Senhor Presidente Arq. Gilberto Belleza São Paulo/SP Considerando que foi 
entregue à Presidência requerimento dia 28/07/2017 e que foi solicitado via e-mail que o pedido 
de informações seja feito pelo e-SIC, reiteramos nosso pedido. Marco Aurélio da Costa, 
Arquiteto e Urbanista, CPF --------------------, CAU/SP A92943-3, vem nos termos legais requerer 
prestação de contas da gestão atual e anterior em mídia eletrônica, ressaltando que a mesma 
deve conter minimamente os mesmos requisitos apresentados ao TCU. Solicitamos que a 
resposta ao pedido em tela seja efetuado dentro do prazo legal estabelecido em lei, sob pena 
de que o não cumprimento seja enquadrado como descumprimento a lei de acesso a 
informação e transparência, levando o gestor a responder por improbidade e demais sansões. 
Certo de contar com sua colaboração, aproveito a oportunidade para protestar toda minha 
estima e respeito por Vs. Nestes termos, peço deferimento. Email para resposta: -----------------
----------------------------------------------------------------” 

Obs: Algumas informações da mensagem foram tarjadas por conterem dados privados. 

 

Resposta: 

Prezado Senhor Marco Aurelio, bom dia! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos 

que a lei de Nº 12.378, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2010, que regulamenta o exercício da 

Arquitetura e Urbanismo; cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os 

Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras 

providências, em seu artigo 24, cita: Art. 24. Ficam criados o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do 

Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, 

com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão 

custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. Dessa forma, orientamos que o pedido do 

senhor seja direcionado ao CAU/SP através do E-sic próprio do Conselho Estadual: 

http://transparencia.causp.gov.br/?page_id=530. Sendo o que se apresenta para o momento, 

colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, 

apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 13/2017 

Protocolo e-SIC: 13/2017 

Solicitante: Luis Ricardo Pinto 

Data da Solicitação: 13/09/2017 

Data da Resposta: 29/09/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa tarde. Desde o começo do mês temos enfrentado dificuldades na estimativa de honorários 
de projetos. Relato alguns dos problemas enfrentados: 1) o valor de BH (base de honorários) 
permanece em R$1.000/m², ou seja, não está havendo atualização do valor do CUB; 2) Outra 
questão: não é possível fazer a simulação com o valor do CUB em uma outra data-base, e 
ainda que o "mês de referência" tenha sido inserido logo no início do cadastramento do 
empreendimento, não há variação do CUB em função desta data; 3) fiz a simulação dos valores 
de projetos de outras disciplinas seguindo os módulos disponíveis no sítio eletrônico do 
CAU/BR, e notei que há diferença entre os % informados na tabela 1, módulo II, págs. 306 a 
310 e os valores gerados diretamente no sítio. Exemplos: projeto de ventilação/ exaustão e 
climatização, projeto de instalações de águas pluviais, projeto de cabeamento estruturado, etc.. 
4) há alguns projetos que constam do sítio eletrônico e podem ter o valor simulado, mas não 
constam da referida tabela 1, impossibilitando a verificação dos valores gerados ou até mesmo 
a elaboração de planilha em Excel. Exemplos: Levantamento topográfico planialtimétrico 
georreferenciado (4.1.4), estudo de impacto de vizinhança (4.2.4), entre outros. Informo que 
venho mantendo contato com a Supervisão do atendimento do CAU/BR para procurar resolver 
o assunto, mas, em função do prazo estipulado para análise do problema, não conseguirei obter 
os dados de que necessito em tempo hábil. Por esse motivo, solicito apoio para solução das 
questões acima dentro do menor prazo que for possível. Atenciosamente, ” 

 

Resposta: 

Prezado Luis Ricardo, boa tarde! Atenção: o e-SIC deve ser usado apenas para requerimentos 

nos termos da Lei de Acesso à Informação. Para dúvidas, esclarecimentos sobre serviços e 

atendimento a arquitetos e urbanistas, favor entrar em contato pelos telefones 0800-883-0113 

(ligações realizadas a partir de telefones fixos) e 4007-2613 ou pelo e-mail 

atendimento@caubr.gov.br. Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que esta 

questão foi respondida através do protocolo 573331 da nossa Central de Atendimento, que 

deverá entrar em contato com o senhor até segunda feira dia 02/10 para solução da questão. 

Orientamos que acompanhe através deste protocolo, pois se trata de atendimento ao Arquiteto 

e Urbanista. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para 

outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais saudações. 

Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 14/2017 

Protocolo e-SIC: 14/2017 

Solicitante: Jessica Maria Cordeiro Viana 

Data da Solicitação: 27/09/2017 

Data da Resposta: 13/10/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Prezados, Peço que me informem se os CAU/UF podem ou não realizar cursos. ” 

 

Resposta: 

Prezada Jessica, boa tarde! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que a Lei 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; 

cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura 

e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências, cita: Art. 24. 

Ficam criados o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de 

Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas 

de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e 

estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas. § 

1o O CAU/BR e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da 

profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e 

disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do 

exercício da arquitetura e urbanismo. Desta forma entendemos que os CAU/UF possuem 

autonomia para realizar cursos em seus Estados, desde que tenham o objetivo de orientar o 

exercício profissional. Se não desta forma, é possível que o Conselho apoie e promova a 

realização de cursos através de patrocínio. Sendo o que se apresenta para o momento, 

colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos eventualmente necessários, 

apresentando nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 15/2017 

Protocolo e-SIC: 15/2017 

Solicitante: Raí Gomes Leopoldo 

Data da Solicitação: 01/10/2017 

Data da Resposta: 05/10/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Olá, sou discente da UFERSA e estou fazendo um artigo sobre a mulher na arquitetura. 
Gostaria de saber se é possível vocês me conseguirem a informação sobre o percentual de 
representatividade das mulheres no registro da profissão. A quantidade de profissionais 
registrados e a quantidade de mulheres dentro desse grupo. É isso. Obrigado! ” 

 

Resposta: 

Prezado Raí Gomes, bom dia! Em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que através 

do Portal da Transparência é possível ter acesso aos dados do Censo dos Arquitetos, 

disponível através do link http://www.caubr.gov.br/censo/. Há também a nossa plataforma 

IGEO, onde constam os dados georreferenciados em tempo real das informações. Segue link: 

http://geotecnologia.caubr.gov.br/. Esperamos ter ajudado na sua solicitação. Agradecemos 

pela sua manifestação. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição 

para outros esclarecimentos eventualmente necessários, apresentando nossas cordiais 

saudações. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 16/2017 

Protocolo e-SIC: 16/2017 

Solicitante: Romoaldo Rodrigues Pereira 

Data da Solicitação: 20/10/2017 

Data da Resposta: 23/10/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Srs., bom dia. No inicio deste ano contratei uma pessoa que apresentou-se como arquiteto. 
No contrato que assinamos, ele também se qualificou como arquiteto. Ocorre que, ao pesquisa-
lo no portal de vocês, não consigo identificá-lo como profissional habilitado. Para evitar 
transtornos, ante que eu tome as devidas providências, gostaria de me certificar se a pessoa 
abaixo é um profissional cadastrado no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Seus 
dados são: Paulo Roberto Candelero CPF --------------- Grato pela Atenção” 

Obs: Algumas informações da mensagem foram tarjadas por conterem dados privados. 

 

 

Resposta: 

Prezado Romoaldo, Em atenção e retorno à sua solicitação, informamos que consultamos o 

nosso sistema e verificamos que não consta registro profissional referente ao nome e/ou CPF 

informados .  Tal conduta é extremamente gravosa, pois contraria o artigo 7º da Lei 

12.378/2010, que trata sobre o exercício ilegal da profissão. Assim, recomendamos que o 

senhor formalize uma denúncia por meio da opção "Cadastrar Denúncia" disponível em 

https://servicos.caubr.gov.br/. É necessário informar os dados do denunciado, descrição da 

denúncia e o endereço, para que a denúncia seja distribuída à equipe de fiscalização do 

CAU/UF da localidade. Atenciosamente, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 17/2017 

Protocolo e-SIC: 17/2017 

Solicitante: Heloisa Loureiro Escudeiro 

Data da Solicitação: 21/12/2017 

Data da Resposta: 27/12/2017 

Recorreu: NÃO 

 

Solicitação: 

“Boa noite. Gostaria de solicitar todos os arquivos disponibilizados pelo portal IGEO em formato 
shapefile. Os dados que baixamos via portal IGEO não estão georreferenciados ou não estão 
disponíveis de maneira que possam ser convertidos. Seriam os seguintes itens: IES Público: 
com localização das escolas IBGE: Pesquisa Municipal + Extratos Municipais CAU/BR: Mapas 
Temáticos: todos os itens para cada um dos municípios brasileiros. Densidade de arquiteto x 
população por município. CENSO 2012: profissionais que atuam em AU e em outras áreas Já 
realizei uma solicitação à presidência do CAU/BR e obtive resposta via email, permitindo o 
acesso às informações. Segue link para download do pdf do email: 
https://www.dropbox.com/s/ykrheuz2vj3o73n/20171221_Bienal%20de%20Veneza%20-
%20Dados%20CAU_presidencia.pdf?dl=0 Como posso conseguir esses dados? Obrigada! ” 

 

Resposta: 

Prezada Heloisa, em atenção e retorno a sua mensagem, informamos que a demanda foi 

atendida via ligação telefônica. Em 22/12 o Coordenador do IGEO (João Villar) orientou a 

senhora por telefone como baixar os arquivos no formato solicitado. A Ouvidoria CAU/BR entrou 

em contato por telefone em 27/12 questionando se a demanda havia sido respondida, a 

senhora afirmou dizendo já ter recebido o atendimento. Agradecemos seu contato. Colocando-

nos a sua inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil – CAU/BR 


