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O QUE É?
A baixa de RRT é o ato de encerramento
da participação do arquiteto e urbanista 
na atividade técnica por ele registrada.

RESPONSABILIDADE
A conclusão da atividade técnica 
realizada não exime o arquiteto e 
urbanista e, se for o caso, a pessoa 
jurídica de Arquitetura e Urbanismo, das 
responsabilidades administrativa, civil ou 
criminal àquela relacionadas.

SOU OBRIGADO A DAR BAIXA?

Depende da atividade!

Baixa Facultativa: para atividades de 

criação e elaboração intelectual. 

Ou seja, atividades do Grupo 1 -

Projeto, e grupos 3 a 7 da Resolução 

CAU/BR nº 21/2012;

Baixa Obrigatória: para atividades de

materialização (Grupo 2 - Execução) da

Resolução CAU/BR nº 21/2012.

http://transparencia.caubr.gov.br/resolucao21/
http://transparencia.caubr.gov.br/resolucao21/


COMO DAR BAIXA?



Faça login no SICCAU com seu CPF e senha. Em seguida, acesse o menu RRT e clique em 
Alterar Status de RRT.



Selecione o RRT que deseja baixar. É possível selecionar em lote, ou seja, realizar este 
procedimento em mais de um RRT de uma só vez.



O sistema exibirá a tela 
abaixo e você deverá 
preencher os campos 
Status, selecionar o Motivo
e inserir a Data de Término 
da atividade. 

Além disso, é possível 
inserir uma descrição para 
esta ação e inserir outras 
informações sobre o RRT.



Atenção!
Caso a data fim escolhida seja posterior a data fim que consta no registro do RRT, o sistema exibirá a 
mensagem abaixo, informando que será necessário retificar o RRT para depois realizar a baixa.



Caso queira, você poderá 
selecionar o campo 
“Declaro que executei ou 
acompanhei a execução 
desta obra” e poderá 
anexar arquivos clicando no 
botão +Adicionar. Feito 
isso, clique em Validar 
informações



Você perceberá que as informações referentes ao RRT selecionado para baixa ficarão em vermelho. 
Clique em Alterar Status para concluir.. 



O RRT sairá da sua lista de RRTs
aptos a solicitação de baixa. 

Para visualizá-lo, clique no 
botão RRTs com baixa de 
responsabilidade técnica nas 
opções disponíveis na parte 
inferior da página principal.




