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PROTOCOLO  

INTERESSADO  

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE RRT 

DELIBERAÇÃO Nº  0032/2020 - CEP 

 

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP, reunida ordinariamente, em 

Fortaleza-CE, na sede do CAU/CE, no dia 01 de julho de 2020, no uso das competências que 

lhe confere o parágrafo único do artigo 2º da Deliberação Plenária CAU/CE nº 31 – AD 

REFERENDUM, após análise do assunto em epígrafe, e 

 

Considerando que a solicitação de cancelamento de Registro de Responsabilidade Técnica – 

RRT se dá quando nenhuma atividade técnica que o constitui for realizada, conforme art. 33 

da Resolução CAU/BR nº 91; 

 

Considerando as solicitações de cancelamento de RRT de atividades do grupo EXECUÇÃO,  

 

Considerando que durante a instauração do processo administrativo a ser submetido à 

apreciação do CAU/UF, poderá quando julgar necessário se efetuar diligências  ou  requisitar  

outros  documentos  e  informações  adicionais  para  fundamentar  sua decisão, conforme art. 

35 da Resolução CAU/BR nº 91;  

 

Considerando que após decidir  sobre  o  cancelamento  do  RRT,  haverá comunicação sobre  

esta  decisão  ao  arquiteto  e urbanista  responsável, além  da  pessoa  física  ou  jurídica 

contratante, conforme art. 37 da Resolução CAU/BR nº 91; e 

 

Considerando que compete à Comissão de Exercício Proissional do CAU/CE (CEP-CAU/CE) 

deliberar acerca das solicitações de cancelamento de RRT, conforme art. 2º, parágrafo único, 

da Deliberação Plenária CAU/CE nº 31 – AD REFERENDUM. 

 

DELIBEROU: 

 

Que quando se tratar de cancelamento de RRT com atividades do grupo EXECUÇÃO, deverá 

ser seguido o seguinte procedimento: 

1) O corpo técnico ao identificar o pedido de cancelamento encaminha ao setor de 

FISCALIZAÇÃO para averiguar in loco, ou de forma remota, a responsabilidade técnica 

pela atividade da solicitação de cancelamento e envia Relatório de Instrução à Comissão 

de Exercício Profissinal – CEP – CAU/CE para decisão e deliberação;e 

2) Esta Deliberação revoga a DELIBERAÇÃO Nº 0031/2020 – CEP. 

 

Com 03 votos favoráveis, 00 votos contrários, 00 abstenções. 

Fortaleza-CE, 01 de julho de 2020. 
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