
 

 

INTERESSADO CAU/MG 

ASSUNTO 

Aprova a disponibilização manual de Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-

A) Provisória, em razão da instabilidade do Sistema de Comunicação e Informação do 

CAU – SICCAU 

 

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA AD REFERENDUM Nº 02/2020 

 
Aprova a disponibilização manual de Certidão de 
Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) Provisória, em 
razão da instabilidade do Sistema de Comunicação e 
Informação do CAU – SICCAU. 

                                                                    –                
                                        igos                                                           
                                                                                                        
CAU/BR no DPABR No 0087-11/2019, e, ainda: 
 
Considerando o inciso I, do artigo 29, do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao Plenário 
do CAU/MG apreciar e deliberar sobre atos destinados a regulamentar e executar a aplicação da Lei n° 12.378, 
de 31 de dezembro de 2010, do Regimento Geral do CAU, das resoluções do CAU/BR, das deliberações 
plenárias e dos demais atos normativos baixados pelos CAU/BR e CAU/MG, bem como resolver os casos 
omissos; 
 
Considerando os artigos 12, 13, e 34, inciso VII, da Lei nº 12.378, de 2010, que disciplinam o acervo técnico das 
atividades desenvolvidas pelos profissionais arquitetos e urbanistas; 
 
Considerando o artigo 2º, inciso II, da Resolução CAU/BR nº 93, de 07 de novembro de 2014, que estabelece 
que a Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) é emitida pelo CAU/UF; 
 
Considerando o artigo 13, da Resolução CAU/BR nº 93, de 2014, que estabelece que a CAT-A deverá ser 
solicitada por meio de requerimento específico, disponível no ambiente profissional do SICCAU (Sistema de 
Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 
 
Considerando que, desde o dia 07 de setembro de 2020, o SICCAU vem apresentando instabilidade por razões 
de ordem técnica, impossibilitando o seu acesso e a emissão e retificação de RRTs em suas diversas 
modalidades pelos profissionais, bem como a compensação de pagamentos de taxas, emissão de boletos, 
emissão de certidões, e outras funcionalidades essenciais; 
 
Considerando que não há na Resolução CAU/BR nº 93, de 2014, ou outro ato normativo editado pelo CAU/BR 
previsão de modo alternativo de emissão de CAT-A em caso de falha técnica do SICCAU; 
 
Considerando que a equipe de atendimento do CAU/MG vem recebendo inúmeras solicitações de auxílio pelos 
arquitetos e urbanistas inscritos neste Conselho, que narram que a indisponibilidade do SICCAU vêm impedido o 
exercício de suas atividades profissionais; 
 
Considerando que a equipe técnica do CAU/MG já acionou diversas vezes a equipe do Centro de Serviços 
Compartilhados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), encarregado da gestão e manutenção do 
SICCAU, e, até a presente data, não foi informada qualquer previsão do pleno reestabelecimento do Sistema; 
 
Considerando que o Fórum de Presidentes dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito 
Federal, em 14 de setembro de 2020, notificou extrajudicialmente o CAU/BR, instando-o a adotar medidas para 
garantir o pleno funcionamento do SICCAU no prazo de 24(vinte e quatro) horas, o que, todavia, não foi 
cumprido, e tampouco foi noticiado prazo para retorno do funcionamento do SICCAU; 
 
Considerando que o princípio da continuidade do serviço público impede que os serviços prestados pelo 
CAU/BR e pelos CAU/UFs imprescindíveis à coletividade de profissionais inscritos sejam interrompidos; 
 
Considerando a necessidade de atendimento das situações urgentes, que possam implicar em perecimento de 
direitos dos profissionais inscritos, em virtude da impossibilidade de emissão da Certidão de Acervo Técnico com 
Atestado (CAT-A) e comprovação dos seus acervos técnicos. 
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                     AD REFERENDUM Nº 02/2020 

 
Considerando, por fim, a Deliberação Plenária do CAU/MG – DPOMG Nº 0106.6.9/2020, de 21 de setembro de 
2020, que, em caso análogo, aprovou a disponibilização manual de Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 
provisório, simples e derivado, em razão da mesma instabilidade do Sistema de Comunicação e Informação do 
CAU – SICCAU acima exposta. 
 
 
DELIBERA: 
 
1. Aprovar a disponibilização manual, pelo CAU/MG, da Certidão de Acervo Técnico com Atestado (CAT-A) 

Provisória, nos casos em que comprovada a situação de urgência pelo profissional, enquanto perdurar a 
instabilidade do Sistema de Comunicação e Informação do CAU – SICCAU, conforme modelo anexo, aplicando-
se, no que couber, os requisitos estatuídos na Resolução CAU/BR nº 93, de 2014 e as Resoluções 
subsequentes que a alteraram. 
 
2. Estabelecer a validade de 45 (trinta) dias para a certidão aprovada no item anterior, devendo o profissional 

assinar declaração se compromentendo a substituir a(s) CAT-A(s) Manual(is) e Provisória(s) por CAT-A(s) 
Definitiva(s), tão logo se restabeleçam as funcionalidades do SICCAU, de acordo com o disposto nos artigos 13 
e subsequentes da Resolução CAU/BR nº 93, de 2014. 
 
3. Designar a Gerente Técnica do CAU/MG para assinar digitalmente a CAT-A Provisória, validando-a. 

 
4. Encaminhar à Gerência Técnica para as providências cabíveis. 

 
5. Encaminhar                                          

 
                          entra em vigor nesta data. 
 
 
 

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020. 
 

 
 

Arquiteto e Urbanista Danilo Silva Batista  

Presidente do CAU/MG 
 


