
4.7.4.6.Auditoria de RRT
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A auditoria ocorre ao longo 
do ano para os RRTs baixados 
e não baixados, emitidos nas 

modalidades Simples, 
Mínimo e Múltiplo Mensal

Levanta no Siccau os RRTs 
baixados e não baixados 
conforme percentual de 

amostragem definida pelas 
autoridades responsáveis

Auditoria mensal de RRT
Escolhe aleatoriamente o RRT 

a analisar

Verifica compatibilidade 
entre a atividade, sua 

unidade de medida e o grupo 
de atividades com o campo 

"descrição" e a modalidade e 
regras do RRT

Verifica se os serviços são da 
atribuição e campo 

profissional de arquitetos(as) 
e urbanistas

Possui PJ contratada?

Verifica se a pessoa jurídica 
contratada possui registro 
ativo/regular à época da 

emissão do RRT e se o 
profissional possui RRT de 

Cargo ou Função

Sim

Verifica se o RRT Retificador 
foi utilizado para outro 
contratante e endereço

X

Não

RRT é Retificador?

Sim

X

Não

RRT baixado?Verifica se a baixa se deu 
para atividade não concluída/

parcialmente realizada
Sim

X

Não

RRT em conformidade?
Insere e arquiva ao RRT 

informação de conformidade
Sim

X

Não

Informação no 
relatório de auditoria

Inconformidades sanáveis?

Abre protocolo Siccau 
instruindo profissional para 

manifestação e regularização 
do RRT no prazo de dez dias

Sim XNão

As atividades registradas são 
atribuições de AU?

Anule de ofício o RRT 
constituído exclusivamente 

de atividade que não confere 
atribuição de Arquiteto(as) e 

Urbanistas

Não

Encaminha dados do 
profissional para providências 

da Comissão de Ética e 
Disciplina do CAU/MG

Abre processo de fiscalização

Sim

Informação no relatório 
periódico de auditoria

XManifestou no prazo?

Anule de ofício o RRT 
efetuando cadastro de 

protocolo Siccau 

Não

X
Solicitou 
anulação

Sim

Corrigiu/solicitou anulação?

Insere saneamento das 
inconsistências no RRT e 

atesta conformidade

Comunica a anulação ao 
profissional/pessoa jurídica e 
ao contratante por meio de 

ofício 

Procedeu com correções

Insere ao RRT informação 
sobre situação e parecer 

descrevendo as informações 
identificadas

Informação no relatório
periódico de auditoria

X

Interpôs recurso?

Não

Encaminha recurso para a 
CEP-CAU/MG

Sim

Aprecia inteposição de 
recurso de anulação de RRTX

Decisão favorável?

Delibera por manter a 
anulação do RRT

Não

Delibera por retroceder 
anulação pontando 

diligências
Sim
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