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Arquitetos e 
urbanistas têm órgão 
próprio para regular o 
exercício da profissão

INFORME PUBLICITÁRIO

O CAU é o conselho específico da profissão e emite documentos necessários para 
participação em obras públicas e privadas

Arquitetos e urbanistas têm agora um Conselho próprio para regular e fiscalizar o exercício da 
profissão. A Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, passou a regulamentar exclusivamente 
o exercício da profissão de arquiteto e urbanista e criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal 
(CAU/UF).

Com isso, para o uso do título de arquiteto e urbanista e o exercício das atividades privativas da 
profissão, é obrigatório o registro do profissional no CAU do Estado ou do Distrito Federal. Esse 
registro habilita o profissional a atuar em todo o território nacional. O CAU disponibilizou uma 
consulta online para que os municípios possam confirmar o registro dos profissionais e 
empresas no Conselho.

Fiscalização

Para garantir o cumprimento de sua missão de fiscalizar o exercício profissional, o CAU firmará 
convênios, com as prefeituras interessadas, para cooperação na troca de informações e ações 
conjuntas no sentido de evitar a prática irregular da profissão e fornecer subsídios para auxiliar 
o trabalho das prefeituras e secretarias estaduais na emissão de permissões e demais 
procedimentos que dizem respeito às atribuições profissionais de arquitetos e urbanistas. 

Agora é o RRT

Foi instituído também o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), documento que comprova 
a responsabilidade técnica desses profissionais quando executam projetos privados ou públicos. 
O RRT é um documento válido para participação em licitações de órgãos públicos, seja na esfera 
federal, estadual ou municipal, conforme determinam os artigos 45 a 50 da Lei 12.378/2010.

Vale ressaltar que, para o exercício de suas funções, arquitetos e urbanistas, quando contratados 
por qualquer órgão público, devem apresentar o RRT, válido legalmente como documento 
comprobatório de sua responsabilidade técnica para o desempenho do respectivo serviço.
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