
4.7.4.3.Análise de CAT-A

X

Consulta no Siccau de 
maneira geral todas as 

solicitações de Certidão de 
Acervo Técnico com Atestado 

(CAT-A) acessando a aba 
"Certidão" no menu "Minhas 

Atividades"
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Solicitação de CAT-A

Acessa a solicitação de CAT-A 
a analisar, respeitando a 
ordem de cadastro das 
solicitações no Siccau

Consulta a documentação 
apensada na solicitação 

Documentação 
completa?

Emite despacho e notifica via 
Siccau o requerente da 
pendência documental 

identificada que impede a 
instrução do processo

Não

X

Requerente respondeu?

X Sim
Desistiu da 
solicitação?

Não

Registra no Siccau a 
suspensão da análise por 

desistência e arquiva 
protocolo 

Sim

CAT-A indeferida

Análise 
suspensa

Não

O atestado deve conter todas as informações existentes no 
modelo deliberado pela CEP-CAU/MG, assinatura e rubricas 
do contratante em todas as páginas, chave de verificação de 

autenticidade de assinatura digital. São impeditivos de 
análise: sinais de manipulação digital e substituição de 

páginas e assinaturas "coladas", atestado emitido em folha 
timbrada da contratada, planilhas ou equivalentes sem 

rubricas da contratante e que não compõem o atestado ou 
não são citados como anexo dele.

Confere de forma geral o 
atestado apensado no 

requerimento

Sim

Confere o RRT que constitui o 
requerimento de CAT-A, 

acessando o campo 
"Acompanhamento da 

certidão"

O RRT deve estar em conformidade 
com a Lei 12.378 e Resoluções CAU/

BR em vigor, às Atribuições dos 
Arquitetos e Urbanistas e encontrar-

se baixado.

X

Identificou inconformidades?

Analisa o atestado 
juntamente com o RRT para 
confirmar a coerência nas 

informações

Não

Insere diligências no campo 
“Descrição” e notifica 

requerente da pendência

XSim

e. g.: atividades em 
desacordo com as atribuições 

profissionais

Sanáveis?

Sim

X

Respondeu diligência?

Sim Não

Emite despacho via Siccau 
indeferindo o requerimento 

de CAT-A
Não X

Interpôs recurso?

Não

CAT-A 
indeferida

Encaminha processo para a 
apreciação e deliberação da 

CEF-CAU/MG
Sim

XInformações 
compatíveis?

Aprova a CAT-A emitindo 
despacho correspondente

Sim

CAT-A aprovada

X

Não

Despacha pelo indeferimento 
e orienta o requerente a 
sanar incompatiblidades

Não
RRT preenchido
fora do prazo?

Despacha pelo 
indeferimento, orientando o 
requerente a preeencher RRT 

Extemporâneo

Sim

X
Aprova a CAT-A emitindo 
despacho correspondente

Sim

Incompatiblidade sanada?

X

Não

Não

CAT-A 
indeferida

Sim
Interpôs 
recurso?

Aprecia sobre a interposição 
de recurso

X

Delibera pelo deferimento

Delibera pelo indeferimento 
com diligência

Delibera pelo indeferimento

Decisão favorável?

Sim

X Não

Não

Sim

Produziu 
diligências?

Comunica ao requerente 
decisão da CEF-CAU/MG

Comunica ao requerente da 
diligência

X

Cumpriu diligência?

NãoSim

Segue para CEP-CAU/MG

Segue para CEP-
CAU/MG
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