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SOBRE O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO
Em 31/12/2010, foi homologada a lei n° 12.378, regulamentando o
exercício de arquitetura e urbanismo e criando o Conselho de
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os conselhos de
arquitetura e urbanismo dos estados e do Distrito Federal (CAU/UF). A
partir de 01/01/2012, o sistema CONFEA/CREA deixou de ser o
Conselho Regulador dos Arquitetos e Urbanistas, passando o CAU/BR
e CAU/UF a ser oficialmente o Conselho Regulador da categoria.
Os CAU/UF são autarquias federais cuja função precípua é orientar,
disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e
urbanismo. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo
– CAU/ES, inscrito no CNPJ sob o nº 14.926.751/0001-48, possui sede na
Rua Hélio Marconi, 58 – Bento Ferreira, Vitória/ES, CEP. 29.050-690.
Telefone para contato (27)3224-4850.
O CAU/ES informa aos gestores públicos do estado do Espírito Santo,
baseado nas diretrizes curriculares exigidas para a formação de um
arquiteto e urbanismo, no Brasil, as suas atribuições profissionais. O
CAU/ES comunica também que o documento de responsabilidade
técnica dos arquitetos e urbanistas é o RRT - Registro de
Responsabilidade Técnica -, equivalente ao ART - Anotação de
Responsabilidade Técnica - emitido pelo sistema CONFEA/CREA,
devendo ser aceito em todas as situações em que a atividade
desenvolvida estiver prevista nas atribuições.
As atribuições também deverão ser respeitadas, entre outras
situações, em processos seletivos, concursos públicos, editais de
tomada de preço e licitação.
Por último, o CAU/ES reitera que a modalidade de licitação pregão
não se aplica à contratação de serviços de arquitetura e urbanismo
que exijam o RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - e o registro
profissional estabelecidos pela Lei n° 12.378/2010.
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SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DOS ARQUITETOS E URBANISTAS
A Lei 12.378/2010, em seu Art. 3°, estabelece que:
Os campos da atuação profissional para o exercício da arquitetura e
urbanismo são definidos a partir das diretrizes curriculares nacionais que
dispõem sobre a formação do profissional arquiteto e urbanista nas
quais os núcleos de conhecimentos de fundamentação e de
conhecimentos profissionais caracterizam a unidade de atuação
profissional.
§ 1° O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR
especificará, atentando para o disposto no caput, as áreas de atuação
privativas dos arquitetos e urbanistas e as áreas de atuação
compartilhadas com outras profissões regulamentadas.

Considerando as finalidades e competências desenvolvidas no
âmbito da municipalidade, trazemos ao vosso conhecimento a
Resolução CAU/BR nº 21 de 05 de abril de 2012, que dispõe sobre as
atividades e atribuições profissionais do arquiteto e urbanista, e
solicitamos vossa atenção no sentido de dar ciência da referida
resolução a toda a sua estrutura organizacional.
Art. 2° As atribuições profissionais do arquiteto e urbanista a que se refere
o artigo anterior são as seguintes:
I - Supervisão, coordenação, gestão e orientação técnica;
II - Coleta de dados, estudo, planejamento, projeto e especificação;
III - estudo de viabilidade técnica e ambiental;
IV - Assistência técnica, assessoria e consultoria;
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V - Direção de obras e de serviço técnico;
VI - Vistoria, perícia, avaliação, monitoramento, laudo, parecer técnico,
auditoria e arbitragem;
VII - Desempenho de cargo e função técnica;
VIII - Treinamento, ensino, pesquisa e extensão universitária;
IX - Desenvolvimento, análise, experimentação, ensaio, padronização,
mensuração e controle de qualidade;
X - Elaboração de orçamento;
XI - Produção e divulgação técnica especializada; e
XII - Execução, fiscalização e condução de obra, instalação e serviço
técnico.
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Parágrafo único. As atribuições de que trata este artigo aplicam-se aos
seguintes campos de atuação:
I - De Arquitetura e Urbanismo, concepção e execução de projetos;
II - De Arquitetura de Interiores, concepção e execução de projetos;
III - De Arquitetura Paisagística, concepção e execução de projetos
para espaços externos, livres e abertos, privados ou públicos, como
parques e praças, considerados isoladamente ou em sistemas, dentro
de várias escalas, inclusive a territorial;
IV - Do Patrimônio Histórico Cultural e Artístico, arquitetônico,
urbanístico, paisagístico, monumentos, restauro, práticas de projeto e
soluções tecnológicas para reutilização, reabilitação, reconstrução,
preservação, conservação, restauro e valorização de edificações,
conjuntos e cidades;
V - Do Planejamento Urbano e Regional, planejamento físico-territorial,
planos de intervenção no espaço urbano, metropolitano e regional
fundamentados nos sistemas de infraestrutura, saneamento básico e
ambiental, sistema viário, sinalização, tráfego e trânsito urbano e rural,
acessibilidade, gestão territorial e ambiental, parcelamento do solo,
loteamento, desmembramento, remembramento, arruamento,
planejamento urbano, plano diretor, traçado de cidades, desenho
urbano, inventário urbano e regional, assentamentos humanos e
requalificação em áreas urbanas e rurais;
VI - De Topografia, elaboraç ão e interpretação de levantamentos
topográficos cadastrais para a realização de projetos de arquitetura,
de urbanismo e de paisagismo, foto-interpretação, leitura,
interpretação e análise de dados e informações topográficas e
sensoriamento remoto;
VII - Da Tecnologia e resistência dos materiais, dos elementos e
produtos de construção, patologias e recuperações;
VIII - Dos sistemas construtivos e estruturais, estruturas, desenvolvimento
de estruturas e aplicação tecnológica de estruturas;
IX - De instalações e equipamentos referentes à Arquitetura e
Urbanismo;
X - Do Conforto Ambiental, técnicas referentes ao estabelecimento de
condições climáticas, acústicas, lumínicas e ergonômicas, para a
concepção, organização e construção dos espaços;
XI - Do Meio Ambiente, estudo e avaliação dos impactos ambientais,
licenciamento ambiental, utilização racional dos recursos disponíveis e
desenvolvimento sustentável.
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DE ARQUITETURA
PROJETO

PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Levantamento arquitetônico
As built
▪ Projeto de certificação ambiental
▪ Memorial descritivo
▪ Caderno de especificações ou
de encargos
▪ Orçamento
▪ Cronograma
▪ Estudo de viabilidade econômico-financeira
▪ Avaliação pós-ocupação

▪ Projeto arquitetônico
▪ Execução de obra
▪ Reforma
▪ Edifício efêmero ou instalações
efêmeras
▪ Monumento
▪ Adequação de acessibilidade
▪ Arquitetura de interiores
▪ Reforma de interiores
Mobiliário

DE ARQUITETURA PAISAGÍSTICA
PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Levantamento paisagístico
▪ Prospecção e inventário

▪ Arquitetura paisagística
▪ Recuperação paisagística
▪ Plano de manejo e conservação paisagística

Adriano Segantini | Forte São João, Vitória/ES

PROJETO
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DOS SISTEMAS CONSTRUTIVOS E ESTRUTURAIS
PROJETO E EXECUÇÃO
▪ Estrutura de madeira
▪ Estrutura de concreto
▪ Estrutura pré-fabricada
▪ Estrutura metálica
▪ Estruturas mistas
▪ Outras estruturas

DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
PROJETO E EXECUÇÃO

Adriano Segantini | Terceira Ponte e Convento da Penha, Vila Velha/ES

▪ Instalações hidrossanitárias prediais
▪ Instalações prediais de águas pluviais
▪ Instalações prediais de gás canalizado
▪ Instalações prediais de gases medicinais
▪ Instalações prediais de prevenção e combate a incêndio
▪ Sistemas prediais de proteção contra incêndios e catástrofes
▪ Instalações elétricas prediais de baixa tensão
▪ Instalações telefônicas prediais
▪ Instalações prediais de TV
▪ Comunicação visual para edificações
▪ Cabeamento estruturado, automação e lógica em edifícios
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DO CONFORTO AMBIENTAL E MEIO AMBIENTE
PROJETO
▪ Projeto de certificação
ambiental
PROJETO E EXECUÇÃO
▪ Adequação ergonômica
▪ Instalações de luminotecnia
▪ Condicionamento acústico
▪ Sonorização
▪ Ventilação
▪ Exaustão
▪ Climatização
MEIO AMBIENTE

Adriano Segantini | Ponte Florentino Avidos, Vitória/ES

▪ Relatório Ambiental Simplificado – RAS
▪ Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV
▪ Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA
▪ Estudo de Impacto Ambiental –
▪ Relatório de Impacto no Meio Ambiente – EIA – RIMA
▪ Estudo de Impacto Ambiental complementar – EIAc
▪ Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS
Zoneamento geoambiental
Diagnóstico ambiental
Plano de monitoramento ambiental
Plano de Controle Ambiental – PCA
Relatório de Controle Ambiental – RCA
Plano de manejo ambiental
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD
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Adriano Segantini | Portão Saldanha da Gama, Vitória/ES

DO DESENHO URBANO
PROJETO

PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Levantamento cadastral
▪ Inventário urbano
▪ Projeto de regularização fundiária
▪ Memorial descritivo
▪ Caderno de especificações ou
de encargos
▪ Orçamento
▪ Cronograma
▪ Estudo de viabilidade econômico-financeira

▪ Projeto urbanístico
▪ Obra urbanística
▪ Parcelamento do solo mediante loteamento
▪ Parcelamento do solo mediante desmembramento ou remembramento
▪ Sistema viário e acessibilidade
▪ Sistema especializado de tráfego e trânsito de veículos e sistemas de estacionamento
▪ Mobiliário urbano
▪ Movimentação de terra,
drenagem e pavimentação
▪ Sistema de iluminação pública
▪ Comunicação visual urbanística
▪ Sinalização viária
▪ Sistema de coleta de resíduos
sólidos
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Adriano Segantini | Farol de Santa Luzia, Vila Velha/ES

DO PLANEJAMENTO REGIONAL E URBANO
PLANEJAMENTO REGIONAL

PLANEJAMENTO URBANO

▪ Levantamento físico-territorial,
socioeconômico e ambiental
▪ Diagnóstico socioeconômico e
ambiental
▪ Plano de desenvolvimento regional
▪ Plano de desenvolvimento
metropolitano
▪ Plano de desenvolvimento
integrado do turismo sustentável –
PDITs
▪ Plano de desenvolvimento de
região integrada – RIDE
▪ Plano diretor de mobilidade e
transporte

▪ Levantamento ou inventário
urbano
▪ Diagnóstico físico-territorial,
socioeconômico e ambiental
▪ Planejamento setorial urbano
▪ Plano de intervenção local
▪ Planos diretores
▪ Plano de saneamento básico
ambiental
▪ Plano diretor de drenagem
pluvial
▪ Plano diretor de mobilidade e
transporte
▪ Plano diretor de desenvolvimento integrado do turismo
sustentável – PDITs
▪ Plano de habitação de interesse social
▪ Plano de regularização fundiária
▪ Análise e aplicação dos instrumentos do estatuto das cidades
▪ Plano ou traçado de cidade
▪
Plano de requalificação
urbana
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DE TOPOGRAFIA
▪ Levantamento topográfico por
imagem;
▪ Fotointerpretação;
▪ Georreferenciamento;
▪
Levantamento
topográfico
planialtimétrico;
▪ Análise de dados georreferenciados e topográficos;

▪ Cadastro técnico multifinalitário;
▪ Elaboração de Sistemas de
Informações Geográficas – SIG.

DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO
PROJETO

PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Registro da evolução do edifício
▪ Avaliação do estado de conservação

▪ Preservação de edificações de
interesse histórico-cultural
▪ Consolidação
▪ Estabilização
▪ Requalificação
▪ conversão funcional
▪ Restauração
▪ Plano de conservação preventiva

EXECUÇÃO

Adriano Segantini | Ponte de Camburi, Vitória/ES

▪ Obra de preservação do patrimônio edificado
▪ Obra de reutilização
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DO PATRIMÔNIO URBANÍSTICO
PROJETO

PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Levantamento físico, socioeconômico e cultural
▪ Registro da evolução urbana
▪ Inventário patrimonial
▪ Plano de preservação
▪ Plano de gestão patrimonial

▪ Preservação de sítios histórico-culturais
▪ Projeto urbanístico setorial
▪ Projeto de requalificação de
espaços públicos
▪ Projeto de requalificação habitacional
▪ Projeto de reciclagem da infraestrutura

DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO
PROJETO E EXECUÇÃO

▪ Prospecção e inventário
▪ Registro da evolução do sítio

▪ Preservação de jardins e
parques históricos
▪ Restauração paisagística
▪ Requalificação paisagística
▪ Plano de manejo e conservação

Adriano Segantini | Igreja Nossa Senhora do Rosário, Vila Velha/ES

PROJETO
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OUTRAS ATRIBUIÇÕES
▪ Coordenação e compatibilização de projetos;
▪ Supervisão de obra ou serviço técnico;
▪ Direção ou condução de obra ou serviço técnico;
▪ Gerenciamento de obra ou serviço técnico;
▪ Acompanhamento de obra ou serviço técnico;
▪ Fiscalização de obra ou serviço técnico;
▪ Desempenho de cargo ou função técnica.
▪ Assessoria;
▪ Consultoria;
▪ Assistência técnica;
▪ Vistoria;
▪ Perícia;
▪ Avaliação;
▪ Laudo técnico;
▪ Parecer técnico;
▪ Auditoria;
▪ Arbitragem;
▪ Mensuração;
▪ Engenharia de segurança do trabalho (lei n° 7.410, de 27 de novembro de 1985).

Adriano Segantini | Portão do Convento da Penha, Vila Velha/ES

Para mais informações, a Resolução CAU/BR 21/2012 encontra-se disponível para consulta na íntegra no endereço eletrônico: http://www.caubr.gov.br/resolucao21/.

11

SOBRE O RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
A elaboração de projetos, a execução de obras e a realização de
quaisquer outros serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que envolvam competência privativa de arquitetos e urbanistas ou atuação compartilhada destes com outras profissões regulamentadas, ficam sujeitas ao RRT - Registro de Responsabilidade Técnica - nos termos desta Resolução, em conformidade com a Lei n°
12.378, de 31 de dezembro de 2010.
De acordo com a Lei n°12.378/2010, NBR 16.280/2014 (Reforma em
edificações) e NBR 5.674/1999 (Manutenção de edificações), todas
as alterações no espaço construído que impliquem em modificação
na arquitetura, aberturas (iluminação e ventilação) ou estrutura,
incluindo alteração de revestimento que possa influenciar no desempenho estrutural ou arquitetônico, deverão possuir um Responsável
Técnico e respectivo Documento de Responsabilidade Técnica.

Adriano Segantini | Praia do Canto vista da Ilha do Frade, Vitória/ES

Para identificar a validade de um RRT, deve-se acessar o site https://servicos.caubr.org.br/, opção Verificar Autenticidade de RRT, onde
deverá ser inserido o n° do documento. Caso o RRT esteja pendente
de pagamento, será mostrado o aviso RRT não registrado.
O CAU recomenda que o RRT seja aceito apenas após a validação
no site, confirmando o seu pagamento, recusando aqueles apenas
com o pagamento agendado com data a vencer.
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SOBRE RRT SIMPLES DE DESEMPENHO DE CARGO OU FUNÇÃO
TÉCNICA
O RRT Simples de Desempenho de cargo ou função técnica registra o
vínculo entre o arquiteto e urbanista e o órgão para o qual presta
serviços de arquitetura e urbanismo. Sob a atividade 3.7 – Gestão >
Desempenho de cargo ou função técnica, o RRT deverá ser emitido
com data de início igual à data de início do vínculo no contrato,
podendo ser elaborado enquanto o contrato estiver vigente.
Resolução 91/2014:

Art. 9° Em conformidade com o que dispõe o art. 48 da Lei n° 12.378, de
2010, para a efetivação do RRT será exigido, previamente, o recolhimento da taxa correspondente.
§ 1° Para fins do disposto no caput deste artigo, o documento de arrecadação bancária destinado ao pagamento da taxa de RRT terá como
sacado:
I – a pessoa jurídica de direito público, caso o arquiteto e urbanista
responsável tenha registro de cargo e função na mesma;

Para mais informações, consultar a Resolução CAU/BR n°91/2014.

A pessoa jurídica que, na forma de seus atos constitutivos ou em
razão do objeto social ou das atividades efetivamente desenvolvidas, mantenha seção técnica por meio da qual preste ou execute,
para si ou para terceiros, obras ou serviços técnicos que se enquadrem nas atividades, atribuições ou campos de atuação profissional
da Arquitetura e Urbanismo, está obrigada* ao registro da referida
seção no CAU/UF da localidade da sua sede.
O registro junto ao CAU de Seção Técnica permite o vínculo, por meio
do RRT Simples de Desempenho de cargo e função, entre o órgão
público e o profissional. Essa vinculação amplia a responsabilidade
técnica registrada em RRT, tornando responsáveis tanto o profissional
quanto a pessoa jurídica. Essa responsabilização é necessária, entre
outras coisas, para aprovar financiamento na Caixa Econômica
Federal.
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Órgãos Públicos não estão sujeitas à cobrança de anuidade.
Para mais informações, consultar a Resolução CAU/BR n°28/2012.

SOBRE RRT MÚLTIPLO MENSAL
O RRT Múltiplo Mensal é utilizado quando for executada mesma atividade técnica vinculada a um contratante, podendo ter diversos
endereços, desde que realizada dentro do mesmo mês e no âmbito
de uma mesma Unidade da Federação (UF).

Adriano Segantini | Terceira Ponte, Vila Velha/ES

§ 1° São passíveis de RRT Múltiplo Mensal de que trata o inciso II, as atividades técnicas:
5.4. Vistoria;
5.5. Perícia;
5.6. Avaliação;
5.7. Laudo Técnico;
5.8. Parecer Técnico;
5.9. Auditoria;
5.10. Arbitragem; e
5.11. Mensuração;
Também são passíveis, no âmbito da engenharia de segurança do
trabalho, as atividades técnicas:
7.5.1. Vistoria;
7.5.2. Perícia;
7.5.3. Avaliação;
7.5.4. Laudo;
7.6. Laudo de Inspeção sobre Atividades Insalubres;
7.7. Laudo Técnico de Condições do Trabalho (LTCAT); e
7.8.4. Avaliação de Atividades Perigosas.
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SOBRE AS CERTIDÕES DE ACERVO TÉCNICO (CAT E CAT-A)
O acervo técnico do arquiteto e urbanista é o conjunto de projetos,
obras e demais serviços técnicos no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, que tenham sido por ele realizados e registrados no CAU/UF por
meio de Registros de Responsabilidade Técnica (RRT).
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) de arquiteto e urbanista é o
instrumento que certifica, para os efeitos legais, que consta dos
assentamentos do CAU/UF o acervo técnico que a constitui.
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo emite dois documentos de
acervo técnico, chamados CAT (Certidão de Acervo Técnico) e
CAT-A (Certidão de Acervo Técnico com Atestado).
Em conformidade com o disposto no art. 30 da Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, e para fins de habilitação em processos licitatórios, a
comprovação de qualificação técnica da pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, de direito público ou privado, dar-se-á pelo conjunto de CAT-A emitidas em nome dos arquitetos e urbanistas integrantes de seu quadro permanente.
A CAT se configura apenas como um relatório do RRTs emitidos pelo
profissional, sem fins de habilitação em processos licitatórios.
Para identificar a validade de uma CAT ou CAT-A, deve-se acessar o
site https://servicos.caubr.org.br/, opção Verificar Autenticidade de
Certidões, onde deverá ser inserido o número do documento e a
chave de autenticação. A chave da CAT-A só é emitida após a
aprovação pelo CAU.
Para mais informações, consultar a Resolução CAU/BR n°93/2014.
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Telefone/Chat: (27) 3224-4850
atendimento@caues.gov.br
Central de Atendimento do CAU
0800-883-0113 ou 4007-2613

www.caues.gov.br

caues.gov.br
oficialcaues

