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COMO FUNCIONA?
Qualquer boleto emitido no SICCAU pode ser pago por meio de 
cartão de crédito em até 12 vezes. Para isso, primeiro emita o
boleto à vista no sistema, simule o parcelamento com cartão de 
crédito e avalie se esta opção é vantajosa para você, uma vez que 
há o acréscimo de taxas.

VALORES PAGOS E TAXAS
O CAU receberá apenas o valor nominal que consta no boleto, 
referente ao débito negociado ou taxa emitida. 
Os demais valores cobrados são as taxas da empresa credenciada 
de cartão de crédito.

EMPRESAS CREDENCIADAS
Por meio da Chamada Pública CAU/BR Nº 9/2021, o CAU está credenciando empresas especializadas em 
oferecer o serviço de pagamento de boletos via cartão de crédito.

https://transparencia.caubr.gov.br/chamadas/


QUITAÇÃO DO DÉBITO
Após emissão do boleto à vista e pagamento via cartão de 
crédito, a liquidação do boleto ocorre em até 48 horas úteis. 
Decorrido esse prazo, o boleto será considerado quitado no 
SICCAU, mesmo que o pagamento tenha sido parcelado no 
cartão.

Assim, já será possível emitir a Certidão de Registro e 
Quitação (CRQ) no SICCAU.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
Ao se cadastrar no site da empresa credenciada, é 
importante informar um e-mail válido para receber a 
confirmação do pagamento. Este e-mail será o seu 
comprovante de pagamento do boleto.



• Etapas do Pagamento
• Pagamento da Anuidade atual
• Pagamento de Anuidades anteriores



COMO PAGAR BOLETO COM CARTÃO DE CRÉDITO?



Independentemente da empresa escolhida para o pagamento, as etapas são as mesmas, veja abaixo:

https://caubr.gov.br/cartaodecredito/


COMO PAGAR BOLETO COM CARTÃO DE CRÉDITO?



Faça o login no SICCAU e:
a) Caso já tenha emitido o boleto que deseja pagar com cartão, clique no menu Financeiro – Pagamento 
Cartão de Crédito, você será conduzido à página de pagamentos por cartão de crédito. Continue a partir do 
passo 7 deste tutorial. 

A página de pagamentos via cartão pode ser acessada diretamente pelo link: https://caubr.gov.br/cartaodecredito/

https://caubr.gov.br/cartaodecredito/


Faça o login no SICCAU e:
b) Caso deseje emitir boleto de anuidade para pagar com cartão de crédito, clique no menu Financeiro -
Anuidade.



O sistema exibirá as anuidades com pagamento em aberto. Clique em Pagar Anuidade.



Serão exibidas as possibilidades de negociação. Clique na opção “Parcela única”. 

Para pagamento em cartão de crédito, o boleto deve ser sempre emitido em parcela única.



Clique em Gerar Boleto(s).



Clique em Imprimir 
Boleto e, na janela 
que se abre, copie o 
número do código de 
barras do boleto.

Será necessário colar o número do código de barras do boleto no campo indicado pela empresa credenciada.



Clique em Pagamento Cartão de Crédito - você será direcionado para a página de pagamentos via 
cartão de crédito.



Na página de 
pagamentos via cartão 
de crédito, veja as 
condições de 
pagamento de cada 
empresa credenciada, 
para escolher a que 
achar melhor, e role a 
página até o final.



Clique na setinha para selecionar o CAU/UF que consta no campo “Beneficiário” do boleto que deseja 
pagar. Você será direcionado ao site da empresa credenciada, sigas as etapas conforme slide 6.



COMO PAGAR BOLETO COM CARTÃO DE CRÉDITO?



Faça o login no SICCAU e:
a) Caso já tenha emitido o boleto que deseja pagar com cartão, clique no menu Financeiro – Pagamento 
Cartão de Crédito, você será conduzido à página de pagamentos por cartão de crédito. Continue a partir do 
passo 7 deste tutorial. 

A página de pagamentos via cartão pode ser acessada diretamente pelo link: https://caubr.gov.br/cartaodecredito/

https://caubr.gov.br/cartaodecredito/


Faça o login no SICCAU e:
b) Caso deseje emitir boleto de anuidade para pagar com cartão de crédito, clique no menu Financeiro -
Anuidade.



O sistema exibirá as 
anuidades com 
pagamento em 
aberto. Clique em 
Pagar Anuidade.

Neste exemplo 
estamos simulando 
o pagamento de 
anuidades em 
atraso.



Serão exibidas as possibilidades de negociação. Clique na opção “Parcela única”. 

Para pagamento em cartão de crédito, o boleto deve ser sempre emitido em parcela única.



Clique em Gerar 
Boleto(s) e na tela 
seguinte leia e aceite o 
Termo de Confissão e 
Reconhecimento de 
Dívida.



Após o aceite do 
Termo de Confissão 
e Reconhecimento 
de Dívida, Clique em 
Imprimir Boletos e, 
na janela que se 
abre, copie o 
número do código 
de barras do boleto.

Será necessário colar o número do código de barras do boleto no campo indicado pela empresa credenciada.



Clique em Pagamento Cartão de Crédito - você será direcionado para a página de pagamentos via 
cartão de crédito.



Na página de 
pagamentos via cartão 
de crédito, veja as 
condições de 
pagamento de cada 
empresa credenciada, 
para escolher a que 
achar melhor, e role a 
página até o final.



Clique na setinha para selecionar o CAU/UF que consta no campo “Beneficiário” do boleto que deseja 
pagar. Você será direcionado ao site da empresa credenciada, sigas as etapas conforme slide 6.




