
 

 

REFERÊNCIAS: Regimento Interno do CAU/MG; Resolução CAU/BR 22/2012 

INTERESSADOS: Comissão de Exercício Profissional; Gerência Técnica e de Fiscalização; Presidência; 

ASSUNTO: 
MANIFESTAÇÃO SOBRE ORIENTAÇÕES À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL SOBRE 
CONDIÇÕES DE ACEITE DE RRTS 

 

DELIBERAÇÃO Nº 176.5.3/2021 – CEP-CAU/MG 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/MG, reunida ordinariamente em ambiente virtual, 

através de videoconferência, no dia 17 de maio de 2021, após análise do assunto em epígrafe, no uso das 

competências regimentais, e 

 

Considerando o disposto no Regimento Interno do CAU/MG: 
 

Art. 96. Para cumprir a finalidade de zelar pela orientação e fiscalização do exercício da 

Arquitetura e Urbanismo, competirá à Comissão de Exercício Profissional do CAU/MG (CEP-

CAU/MG), no âmbito de sua competência:  

[...] 

IV - propor, apreciar e deliberar sobre o Plano de Fiscalização do CAU/MG, conforme 

diretrizes do Plano Nacional de Fiscalização do CAU; 

V - propor, apreciar e deliberar sobre medidas para aprimoramento do Plano Nacional de 

Fiscalização do CAU, a ser encaminhado para deliberação pelo CAU/BR; 

VI - instruir, apreciar e deliberar sobre julgamento, em primeira instância, de autuação 

lavrada em processos de fiscalização do exercício profissional; 

VII - propor, apreciar e deliberar, em consonância com os atos já normatizados pelo CAU/BR, 

sobre: 

a) ações de fiscalização; 

[...] 

 

Considerando o Protocolo 1306715/2021, com solicitação de profissional para manifestação sobre as 

dificuldades que enfrenta junto Caixa Econômica Federal (CAIXA) para apresentação de registros de 

responsabilidade técnica (RRT) junto a esta instituição financeira. 

 

 

 

  



 

 

 

DELIBEROU 

 

 

1. Sugerir à Gerência Geral que entre em contato com a CAIXA para revisar as orientações eventualmente 

equivocadas que foram repassadas àquela instituição financeira, especialmente no que diz respeito a 

perda de validade de RRT inicial após ser retificado, dispensado a necessidade do inicial em seus 

processos, além de orientações gerais de aceite dos registros de responsabilidade, ouvindo, antes do 

contato, a equipe técnica do CAU/MG sobre o histórico de pendências sobre o assunto. 

 

 

Belo Horizonte, 17 de maio de 2021. 
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