
 
 

 

 

INTERESSADO CEP- CAU/ES 
ASSUNTO AVALIAÇÃO EXIGÊNCIA DE ASSINATURAS EM RRT  

DELIBERAÇÃO Nº 028/ 2020 – CEP-CAU/ES 
 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/ES, reunida online através 
do aplicativo Google Meet, em Vitória– ES, na 78ª reunião ordinária realizada no dia 04 
de maio de 2021, no uso das competências que lhe conferem o artigo 2º, inciso III, alínea 
‘b’, da Resolução nº 30 do CAU/BR, que dispõe sobre os atos administrativos, e o inciso 
VIII, alínea d, do art. 87 do Regimento Interno do CAU/ES, após análise do assunto em 
epígrafe; 

Considerando a Resolução 91/ 2014 que dispõe: 
 

Art. 5° Em conformidade com o que dispõe o art. 47 da Lei n° 12.378, de 2010, as 
providências relativas ao RRT são da responsabilidade do arquiteto e urbanista ou da 
pessoa jurídica de Arquitetura e Urbanismo, esta, por intermédio de seu responsável 
técnico perante o CAU. 

 
Art. 6° O RRT deverá ser efetuado por meio de formulário específico, disponível no 
ambiente profissional do Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (SICCAU).  

 
Parágrafo único. O formulário de RRT de que trata o caput deverá ser preenchido no 
SICCAU, utilizando-se os  modelos  propostos  pela  Comissão  de  Exercício  Profissional  
do  CAU/BR  e  aprovados  em  Deliberação do Plenário do CAU/BR. 
 

Considerando que a Resolução 177/2019 e 184/2019 que promoveram alterações na 
referida Resolução 91/2014, que resultaram também em mudanças no sistema SICCAU 
e no modelo de RRT, em que se suprimiu os campos para assinatura manual do 
contratante e arquiteto responsável, sendo este substituído por um campo assinatura 
eletrônica, onde há menção apenas do arquiteto e que o RRT fora gerado dentro do 
sistema com uso de login e senha pessoal intransferível (conforme ex. anexo); 

Considerando que a Gerência de Vistoria do Centro de Atividades Técnicas do CBM/ES, 
veio a questionar a validade do novo modelo de RRT, em que não existe campo para 
assinatura do contratante e do arquiteto responsável, como documento hábil a 
comprovar a existência do contrato entre as partes, bem como possibilidade de 
representação; 

 

DELIBEROU: 

- Como decisão imediata e paliativa, determinar que as partes assinem o documento de 
RRT, incluindo no caso do arquiteto, sua assinatura no referido campo, e no caso do 
contratante, seu nome por extenso e seu CPF. 

- Verificar se existe algum procedimento sendo adotado por apontamento do CAU/BR e 
caso necessário, preparar documentação para esse questionamento; 

 



 
 

 

 

Vitória – ES, 04 de maio de 2021. 
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