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ORIENTAÇÕES PARA REGISTRO DE SERVIÇOS DESENVOLVIDOS 
PARA MOSTRAS DE ARQUITETURA E ARQUITETURA DE INTERIORES, MONTAGEM DE 

FEIRAS E EVENTOS RELACIONADOS 
À ARQUITETURA E URBANISMO 

 
 
Todo trabalho realizado, seja de competência privativa ou de atuação compartilhadas, deverá ser 
registrado através de um RRT – Registro de Responsabilidade Técnica. Desta forma, quando o(a) 
arquiteto(a) e urbanista participar destes tipos de eventos, deverá ser elaborado o RRT de projeto e 
o de execução (quando for o caso). O arquiteto deverá estar atento as seguintes questões: 
 
1. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
Sendo apenas um(a) arquiteto(a) e urbanista responsável pela realização do trabalho, o RRT 
elaborado deverá ser preenchido, no campo PARTICIPAÇÃO, como INDIVIDUAL. 
Caso o projeto seja realizado por 2 (dois) ou mais arquitetos(as) e urbanistas, cada um deverá 
elaborar um RRT, informando, no campo PARTICIPAÇÃO, que trata-se de EQUIPE. 
 
2. CONTRATANTE 
O profissional de arquitetura e urbanismo responsável pelo ambiente deverá ser indicado como 
RESPONSÁVEL TÉCNICO e como CONTRATANTE nos respectivos campos dos RRTs. No caso dos 
designers, este será o CONTRATANTE e o colaborador arquiteto e urbanista será o RESPONSÁVEL 
TÉCNICO pela atividade. No campo DESCRIÇÃO deverá ser preenchido que o RRT refere-se à Mostra 
[Preencher Nome da Mostra, Ano da Mostra]. 
 
3. PROJETO 
Define-se como 
• Projeto: a criação documentada através de representação gráfica ou escrita de modo a permitir 
sua materialização, podendo referir-se a uma obra ou instalação. Projeto arquitetônico é atividade 
técnica de criação, pela qual é concebida uma obra de arquitetura; 
 
• Projetos complementares: projetos técnicos que se integram ao projeto arquitetônico (projeto 
estrutural, de instalações elétricas, de instalações telefônicas, de instalações hidrossanitárias, de 
luminotecnia), urbanístico ou paisagístico (projeto de abastecimento d’água, de saneamento, de 
drenagem, de terraplenagem e pavimentação, de iluminação urbana) com vistas a fornecer 
indicações técnicas complementares necessárias à materialização da obra, instalação ou serviço 
técnico; 
 
• Arquitetura de interiores: campo de atuação profissional da Arquitetura e Urbanismo que 
consiste na intervenção em ambientes internos ou externos de edificação, definindo a forma de uso 
do espaço em função de acabamentos, mobiliário e equipamentos, além das interfaces com o 
espaço construído – mantendo ou não a concepção arquitetônica original - para adequação às 
novas necessidades de utilização. Esta intervenção se dá no âmbito espacial; estrutural; das 
instalações; do condicionamento térmico, acústico e lumínico; da comunicação visual; dos 
materiais, texturas e cores; e do mobiliário. 
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No(s) RRT(s) de PROJETO deverão constar todos os projetos elaborados para aquele 
ambiente/stand. Abaixo, seguem alguns exemplos: 
3.1. Projeto arquitetônico; 
3.2. Projeto de arquitetura de interiores; 
3.3. Projeto de instalações elétricas prediais de baixa tensão; 
3.4. Projeto de arquitetura paisagística; 
3.5. Projetos de ventilação, exaustão e climatização; 
3.6. Outras atividades desenvolvidas conforme Resolução nº21 do CAU/BR. 
 
Todos os ambientes da mostra deverão apresentar documento de responsabilidade técnica de 
projeto, conforme atividades constantes no quadro resumo do ANEXO. 
 
 
1. EXECUÇÃO 
Por definição, execução de obra, serviço ou instalação é a atividade em que o profissional, por 
conta própria ou a serviço de terceiros, realiza trabalho técnico ou científico visando à 
materialização do que é previsto nos projetos de uma obra, serviço ou instalação. 
O RRT de EXECUÇÃO deverá ser elaborado ANTES do início do serviço e deverá conter todos os 
serviços a serem executados para aquele ambiente/stand. Abaixo, seguem alguns exemplos: 
4.1. Execução de obra; 
4.2. Execução de edifício efêmero ou instalações efêmeras; 
4.3. Execução de adequação de acessibilidade; 
4.4. Execução de estrutura; 
4.5. Execução de reforma de edificações; 
4.6. Execução de obra de interiores; 
4.7. Execução de instalações diversas; 
4.8. Execução de obra de arquitetura paisagística; 
4.9. Outras atividades desenvolvidas conforme Resolução nº21 do CAU/BR. 
 
Todos os ambientes da mostra deverão apresentar documento de responsabilidade técnica de 
execução, conforme atividades constantes no quadro resumo do ANEXO. 
 
2. DATAS DOS RRT’S 
As datas dos RRt’s devem corresponder à realidade: 
• Os RRT’s de projeto devem possuir data de início anterior à Mostra, visto que os projetos foram 
executados antes da mesma; 
• Os RRT’s de execução devem possuir data de elaboração anterior à data de fiscalização; 
• Os RRT’s de execução devem ter a data de previsão de término anterior à data de início da 
Mostra, visto que as obras findam antes do início da mesma. 
Caso não sejam realizados os RRT’s nos prazos corretos, deverão ser realizados RRT’S 
EXTEMPORÂNEOS, visto que estarão em desconformidade com o artigo 2º da Resolução 91 
CAU/BR: 
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Art. 2° O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) deverá ser efetuado: I – previamente ao início 
da atividade técnica, quando se tratar das atividades listadas no item 2 do art. 3° da Resolução 
CAU/BR n° 21, de 5 de abril de 2012; II – antes ou durante o período de realização da atividade 
técnica, quando se tratar das atividades listadas nos itens 1 e 3 a 7 do art. 3° da Resolução CAU/BR 
n° 21, de 2012. 
2 
Parágrafo único. Em atendimento ao que dispõe o parágrafo único do art. 50 da Lei n° 12.378, de 
2010, não se aplica a obrigatoriedade de registro nos prazos de que tratam os incisos deste artigo 
aos casos de atividade técnica realizada em situação de emergência oficialmente decretada, 
quando será permitido ao arquiteto e urbanista efetuar o RRT pertinente em até 90 (noventa) dias 
depois de cessada a emergência. 
 
1. PLACA INDICATIVA 
Nas placas indicativas do ambiente/stand, indicar os nomes de todos os responsáveis 
técnicos pelas atividades, informando o número de registro no Conselho, conforme Artigos 
11 e 12 da Resolução nº75/2014 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo.  
 
Art. 11. Na divulgação de projeto, obra ou serviço técnico no âmbito da Arquitetura e Urbanismo 
em jornais, revistas, televisão ou qualquer outro elemento de comunicação dirigida ao público em 
geral deverá conter: 
 
I - indicação do(s) responsável (is) técnico(s); 
II - título profissional e número(s) de registro no CAU; 
III - atividade(s) técnica(s) desenvolvida(s). 
 
Art. 12. As informações concernentes à responsabilidade técnica de que trata o artigo anterior 
deverão ser expostas: 
 
I - utilizando-se caracteres de tamanho, no mínimo, igual ao da indicação das demais pessoas físicas 
– outros profissionais que integrem profissões regulamentadas – ou pessoas jurídicas – 
construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes financeiros – constantes da veiculação; 
II - utilizando-se logomarcas ou símbolos, se for o caso, de tamanho, no mínimo, igual ao dos 
referentes às demais pessoas físicas – outros profissionais que integrem profissões regulamentadas 
– ou pessoas jurídicas – construtoras, incorporadoras, imobiliárias e agentes financeiros – 
constantes da veiculação 
 
Estas informações poderão estar em display à parte, que não o utilizado como padrão pela mostra. 
 
2.  OUTROS PROFISSIONAIS SEM CONSELHO DE CLASSE 
O trabalho realizado por profissionais que não possuem Conselho de Classe, será de 
responsabilidade, com devida documentação de responsabilidade técnica (itens 3 e 4), do 
profissional que se identificar como responsável técnico pelo ambiente.  
O campo CONTRATANTE deverá ser preenchido com os dados do profissional autor do espaço e 
não com os dados da Mostra. 
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3. CONTATO 
Esclarecimentos sobre o preenchimento do Registro de Responsabilidade Técnica podem ser 
solicitados pelo telefone (31) 2519-0950, através do e-mail atendimento@caumg.gov.br ou 
presencialmente na Sede do CAU/MG (funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 18h). 
Outros esclarecimentos podem ser solicitados também pelo telefone (31) 2519-0950 e através do 
e-mail fiscalizacao@caumg.gov.br. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:atendimento@caumg.gov.br
mailto:fiscalizacao@caumg.gov.br
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ANEXO I 
 

ATIVIDADE 
DOCUMENTO DE 

RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA PELO PROJETO 

DOCUMENTO DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA PELA EXECUÇÃO  

Pintura e papel de parede Não há necessidade Não há necessidade 

Móveis Não há necessidade Não há necessidade 

Mobiliário fixo e painéis Não há necessidade Sim 

Alteração de revestimento em pisos Sim Sim 

Alteração de revestimento em paredes Sim Sim 

Alteração de revestimento em tetos Sim Sim 

Alterações de alvenarias  Sim Sim 

Divisões com Dry Wall e similares Sim Sim 

Pergolados e equivalentes Sim Sim 

Decks e Containers Sim Sim 

Estruturas e Coberturas Sim Sim 

Forros Sim Sim 

Elétrico e Luminotécnico Sim Sim 

Alteração em pontos elétricos Sim Sim 

Alteração em pontos hidráulicos Sim Sim 

Peças fixas em áreas molhadas Sim Sim 

    
OBSERVAÇÕES 
 

  1- Os arquitetos que realizarem a atividade de projeto sempre devem emitir um RRT desta atividade; 
2- RRT’s de projeto elaborados após a data de fiscalização deverão ser extemporâneos; 
3- RRT’s de execução realizados após montagem da mostra deverão ser extemporâneos; 
4- Qualquer intervenção que possa causar danos a terceiros deverá ser acompanhada de elaboração 
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de documento de responsabilidade técnica. 
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