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A profissão de arquiteto e urbanista passou a ser regulamentada pela Lei que criou os Conselhos de 
Arquitetura e Urbanismo (CAU). A mesma Lei determina quais são as atribuições e campos de atuação 
desses profissionais.

Para tipificar as atividades dos arquitetos e urbanistas, o CAU/BR publicou em abril a Resolução nº 
21/2012. As atividades estão representadas no Sistema de Informação e Comunicação do CAU (SICCAU), 
para efeito de preenchimento do Registro de Responsabilidade Técnico (RRT), acervo técnico e celebração 
de contratos de exercício profissional, organizadas nos seguintes grupos:

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. Engenharia de Segurança do Trabalho. 

Cada grupo de atividades corresponde a um RRT distinto. As subatividades que integram estes grupos 
podem ser informadas no campo “descrição” do formulário de RRT e não são objeto de taxação 
individualizada. 

O RRT é o documento que comprova a responsabilidade técnica dos profissionais quando executam, por 
exemplo, projetos para entes privados ou públicos. Este documento veio em substituição ao antigo ART, 
no caso de arquitetos e urbanistas, e representa a garantia do serviço estar sob 
responsabilidade de um profissional registrado. O RRT protege a 
sociedade, evitando riscos de desastres, por exemplo, decorrentes da 
inexistência de profissionais habilitados.

A Resolução nº 21/2012 e a Lei de criação do CAU podem ser 
acessadas na íntegra em www.caubr.org.br. Se você é 
arquiteto e urbanista, acompanhe as ações do CAU. Estamos 
buscando mudanças que irão reposicionar a arquitetura e o 
urbanismo na sociedade e resgatar o papel de relevância dos 
arquitetos e urbanistas na construção de cidades melhores e 
de melhor qualidade.

Depois de 50 anos de 
luta, arquitetos e urbanistas agora 
têm um Conselho próprio. A Lei nº 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, 
passou a regulamentar exclusivamente o 

exercício da profissão e criou o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e 

dos Estados (CAU/UF). Para exercer as 
atividades privativas da profissão, é obrig-

atório o registro do profissional ou 
empresa no CAU. Esse registro os 

habilita a atuar em todo o 
território nacional.
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