
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

 O atendimento presencial se faz necessário 

para realizar o cadastro biométrico, caso o 

profissional tenha dificuldade em utilizar o sistema, 

ou alguma outra especificidade.

Estão disponíveis no SICCAU os boletos para pagamento da anuidade de 2013. O valor é de R$ 391,37, que pode 
ter desconto de 10% para pagamento integral ou pode ser dividido em até três parcelas iguais, para quem pagar a 
primeira parcela até 31 de janeiro. Após esta data o pagamento da anuidade de 2013 só poderá ser feito em cota 
única. Após 31 de março há multa de 20% até a efetiva quitação do débito.

Presidente: 

Local: Museu de Arte de Goiânia – Sala Reinaldo Barbalho - Rua 01, Bosque dos Buritis, 

Setor Oeste, Goiânia (GO). Serão expostas 134 obras, entre xilogravuras e linóleos, 

além de algumas matrizes. 

+ informações: (62) 3524-1189 

Local: Esquina das Av. Anhanguera e Goiás (em frente ao Itaú). Com programação diversificada, incluindo apresentações 

musicais, poesia, palco aberto, performances, exposições e um sebo ao ar livre, o evento é aberto gratuitamente a toda a 

população. 

Ao ser contratado por uma empresa ou órgão público como responsável técnico, o arquiteto deve 

retirar junto ao CAU o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de Cargo e Função. Após este 

procedimento, a contratante deve enviar ao CAU uma solicitação para incluir o profissional no quadro 

da empresa. Somente depois destas providências que o arquiteto e urbanista poderá assinar como 

responsável técnico. 

  FIQUE ATENTO!   

Emissão de RRT de Cargo e Função

Atendimento presencial ao arquiteto e urbanista Antônio Lúcio 
Ferrari, que compareceu ao CAU para realizar o cadastramento

 A partir de 1º de fevereiro de 2013 o horário de 

atendimento no Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo de Goiás (CAU/GO) será realizado das 10 

horas às 16 horas, de segunda-feira a sexta-feira. A 

alteração do horário se deu em função da necessidade  

de aumentar o tempo de trabalho interno, no 

despacho de processos e outros procedimentos, para 

prestar um atendimento de excelência ao arquiteto e 

urbanista. 
 O CAU/GO lembra que o profissional tem à 

disposição vários serviços no SICCAU, como geração e 

baixas de RRTs (suas derivações e retificações), 

certidões, atualização de dados, boletos, dentre 

outros. Além de ser mais cômodo e prático, ainda 

evita deslocamentos e filas.  

O CAU/BR lança edital de Chamada Pública de Patrocínio, que visa promover a seleção de projetos com data de 
início entre 20 de março de 2013 e 30 de março de 2014. Os projetos devem ser relevantes para o 
desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, conforme as disposições da Resolução CAU/BR nº 23, de 4 de 
maio de 2012, e do Edital de Chamada Pública de Patrocínio. Os projetos devem ser encaminhados ao CAU/BR 
até 6 de fevereiro de 2013. Confira o edital no site www.caubr.org.br.

A nova coluna Papo Jurídico, trará informações sobre as Leis e Resoluções que regem as ações do CAU. O 

conhecimento jurídico do que permeia a profissão de arquiteto e urbanista dará ao profissional e à 

sociedade maior respaldo na busca da valorização da profissão e de uma cidade justa e planejada. A Lei 

12.378/2010 regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil, do Distrito Federal e dos Estados. Nesta Lei podem ser encontradas as atribuições 

dos profissionais, além de outras especificações como registro de responsabilidade técnica, ética, 

dentre outras providências. A Lei 12.378/2010 pode ser encontrada no site www.caugo.org.br.

Marcello Dantas/CAU-GO
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