
O novo código de Obras e Edificações do DF 
e suas implicações na atuação dos arquitetos 





ATRIBUIÇÕES 

ATRIBUIÇÕES 
I – supervisão, coordenação e orientação 

técnica; 

II – coleta de dados, estudo e planejamento; 

III – estudo de viabilidade técnica e ambiental; 

IV – assistência técnica, assessoria e 

consultoria; 

V – direção de obras e de serviço técnico; 

VI – vistoria, perícia, laudo e arbitragem; 

VII – desempenho de cargo e função técnica; 

VIII – treinamento, ensino, pesquisa; 

IX – desenvolvimento, análise, 

experimentação, ensaio, padronização, 

mensuração e controle de qualidade; 

X – elaboração de orçamento; 

XI – produção e divulgação técnica 

especializada; e 

XII – execução, fiscalização e condução de 

obra. 

Lei n.º 12.378/2010 & RESOLUÇÃO CAU/BR n.º 21/2012 



CAMPOS DE ATUAÇÃO 
I – de Arquitetura e Urbanismo; 

II – de Arquitetura de Interiores; 

III – de Arquitetura Paisagística; 

IV – do Patrimônio Histórico Cultural e 

Artístico; 

V – do Planejamento Urbano e Regional; 

VI – de Topografia; 

VII – da Tecnologia e resistência dos 

materiais; 

VIII – dos sistemas construtivos e estruturais; 

IX – de instalações e equipamentos referentes 

à Arquitetura e Urbanismo; 

X – do Conforto Ambiental; 

XI – do Meio Ambiente 

ATUAÇÃO 
Lei n.º 12.378/2010 & RESOLUÇÃO CAU/BR n.º 21/2012 



ATIVIDADES 

ATIVIDADES 

1. PROJETO 

2. EXECUÇÃO 

3. GESTÃO 

4. MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO 

REGIONAL E URBANO 

5. ATIVIDADES ESPECIAIS EM ARQUITETURA E 

URBANISMO  

6. ENSINO E PESQUISA 

7. ENG. SEG. DO TRABALHO 

RESOLUÇÃO CAU/BR N.º 21/2012 



RRT 
define os responsáveis técnicos pela 

realização de serviços de arquitetura 

e urbanismo. O RRT é efetuado pelo 

profissional ou pela empresa - por 

meio do(s) seu(s) profissional(is) 
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



RRT 
ao conferir e regulamentar as 

atribuições, campos de atuação e 

atividades (em conformidade com a 

LDB) o CAU garantiu aos que 
tiveram acesso a essa formação as 

atribuições expressas em lei 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



RRT 
no preenchimento do RRT é direito 

e dever do profissional discriminar e 

elucidar quanto aos detalhes do 

serviço elencados no RRT REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



RRT 

1.  PROJETO 

1.1. ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES 

1.1.1. Levantamento arquitetônico; 

1.1.2. Projeto arquitetônico;  

(...) 

1.2. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E 

ESTRUTURAIS 

1.2.1. Projeto de estrutura de madeira; 

1.2.2. Projeto de estrutura de concreto; (...) 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



PORQUE FAZER 
O RRT? 

O RRT É IMPORTANTE PARA O 
PROFISSIONAL 

• comprova a relação com a obra ou serviço; 

• define o limite das responsabilidades; 

• pode ser usado para instruir eventuais 

processos judiciais; 

• é instrumento de comprovação de vínculo 

com as empresas contratantes (cargo/função 

técnica); 

• garante a formalização do acervo técnico 

do profissional e da empresa, elemento 

importante para comprovação da capacidade 

técnico-profissional em licitações e 

contratações em geral.  

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



PORQUE FAZER 
O RRT? 

O RRT É IMPORTANTE PARA O 
CONTRATANTE 

• Garante a fiscalização da atividade pelo 

CAU; 

• Proporciona segurança técnica e jurídica, 

(comprova que o serviço está sendo 

executado por um profissional legalmente 

habilitado); 

• formaliza o compromisso do profissional 

com a qualidade técnica dos serviços 

prestados; 

• viabiliza a formação de um banco de dados 

relevantes para o planejamento e futuras 

ações do Conselho na proteção da sociedade. 

REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 



ACERVO TÉCNICO 
conjunto de projetos, obras e 

demais serviços técnicos no âmbito 

da Arquitetura e Urbanismo, que 

tenham sido registrados e baixados 



CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO 

(CAT e CAT-A) 

A Certidão de Acervo Técnico 
(CAT) é a relação de RRTs 

registrados e baixados; 

 

A CAT-A (CAT com Atestado) é 

constituída por atividade cuja 

realização seja comprovada por 

meio de atestado fornecido pela 

pessoa jurídica contratante. 



PREENCHENDO UM RRT 

caudf.gov.br 
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DADOS SOBRE O RESPONSÁVEL TÉCNICO 

DADOS DO CONTRATO 

DADOS DA OBRA/SERVIÇO 

ATIVIDADE TÉCNICA E DESCRIÇÃO 

VALOR / ASSINATURAS / CHAVE DE AUTENTICIDADE 

CABEÇALHO 

1 



ATENTIMENTO 9H ÀS 18H 
 

caudf.gov.br 
atendimento@caudf.gov.br 

 

61 3222-5176 
61 3222-5179 


