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QUANDO POSSO EXCLUIR UM RRT?
O Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) somente poderá ser 
excluído caso tenha sido preenchido indevidamente e não utilizado.

Só é possível excluir o RRT nas seguintes situações:

• Depois que o boleto foi emitido e já se encontra vencido;
• Em RRT que não teve boleto emitido e onde não é mais permitida a 

emissão do boleto; ou
• Em RRT com o boleto aprazado e novamente vencido.

A exclusão do RRT será condicionada à confirmação de uma declaração 
no próprio SICCAU.



QUAL O PRAZO DE VENCIMENTO DO BOLETO DE RRT?
Ao emitir um boleto de RRT, o seu vencimento será para 10 dias 
a contar da data de emissão. 

Exceto quando o contratante ou empresa contratada é órgão 
público – neste caso, o vencimento será de 45 dias a partir da 
data de emissão. 

SEMPRE POSSO APRAZAR UM BOLETO VENCIDO DE RRT?
Não! Após o vencimento do boleto, somente é possível aprazá-lo no prazo de 10 dias do vencimento ou 
caso o RRT ainda esteja dentro das condições de tempestividade de registro, ou seja, caso ainda não 
configure um RRT Extemporâneo.

Estando ainda dentro das condições de tempestividade e dentro do prazo de 10 dias, o boleto poderá ser 
aprazado por igual período e uma única vez.

O boleto do RRT Múltiplo Mensal não pode ser aprazado em nenhum caso.



• Aprazar o boleto de RRT;

• Excluir o RRT;

• Aprazar boleto de RRT Derivado ou de 
Atividades no Exterior;

• Excluir RRT Derivado ou de Atividades 
no Exterior.



PASSO A PASSO



Após fazer o login no SICCAU, e caso você possua algum RRT pendente, será exibida a mensagem abaixo. 
Clique no botão RRTs Aptos a Aprazar/Excluir.



O sistema exibirá a 
tela de informações 
e, no campo logo 
abaixo, listará os 
RRTs aptos a Aprazar 
ou Excluir.

Para aprazar o 
boleto, selecione o 
RRT desejado e 
clique em Aprazar.



Será exibida a 
mensagem ao lado. 
Clique em Aprazar.

O sistema alertará 
sobre o cancelamento 
do boleto anterior e a 
criação de novo boleto. 
Para confirmar, clique 
em Sim.



O sistema exibirá a mensagem ao lado.
Isso indica que boleto foi atualizado com vencimento 
para mais 10 dias (ou 45 dias em caso de órgão 
público). 

Para imprimir o boleto, pesquise o RRT e, na página 
de visualização do RRT, clique em Imprimir Boleto .

O boleto será aberto em uma janela pop-up. Certifique-se de que o seu navegador está com essa função habilitada.

Também é possível localizar o RRT através da aba RRTs Elaborados Pendentes, que faz parte dos 
menus rápidos localizados ao final da página principal do SICCAU.



PASSO A PASSO



Após fazer o login no SICCAU, e caso você possua algum RRT pendente, será exibida a mensagem abaixo. 
Clique no botão RRTs Aptos a Aprazar/Excluir.



O sistema exibirá a 
tela de informações. 

Role até o fim para 
localizar o campo 
RRTs aptos a Excluir.

Selecione os RRTs
desejados e clique 
em Excluir.



Será exibida a tela 
ao lado. 

Selecione a 
bolinha na 
Declaração de 
Exclusão e em 
seguida clique em 
Excluir.

O sistema exibirá 
a mensagem de 
confirmação.
Clique em Sim.



Na tela seguinte, digite seu CPF e senha do SICCAU para realizar a assinatura eletrônica da solicitação 
de exclusão do(s) RRT(s). 

Pronto. O sistema exibirá a mensagem de confirmação de exclusão. 



PASSO A PASSO



Após fazer o login no 
SICCAU, acesse o menu 
RRT / RRTs Pendentes.

OBS.: O botão RRTs
Pendentes estará 
temporariamente 
disponível para atender 
apenas aos RRTs de 
Atividades no Exterior ou 
RRTs Derivados, até que 
ambos sejam migrados 
para a nova plataforma.



O sistema exibirá 
todos os RRTs
pendentes e quais 
as ações possíveis: 
excluir ou aprazar –
ou seja, atualizar o 
boleto.

Para aprazar, 
selecione os RRTs
desejados e clique 
em Aprazar Boletos.



Será exibida a mensagem abaixo, caso tenha certeza da atualização, clique em Sim.



Pronto, o boleto foi atualizado com vencimento para mais 10 dias (ou 45 dias em caso de órgão 
público). Para imprimir o boleto, clique em Imprimir.

O boleto será aberto em uma janela pop-up. Certifique-se de que o seu navegador está com essa função habilitada.



PASSO A PASSO



Após fazer o login no 
SICCAU, acesse o menu 
RRT / RRTs Pendentes.

OBS.: O botão RRTs
Pendentes estará 
temporariamente 
disponível para atender 
apenas aos RRTs de 
Atividades no Exterior ou 
RRTs Derivados, até que 
ambos sejam migrados 
para a nova plataforma.



O sistema exibirá 
todos os RRTs
pendentes e quais 
as ações possíveis: 
excluir ou aprazar.

Para excluir, 
selecione os RRTs
desejados e clique 
em Excluir.



Será exibida a mensagem 
ao lado, caso tenha 
certeza da exclusão, 
clique em Aceitar.



Pronto! O RRT foi excluído e o sistema exibe a página da Declaração de Exclusão do RRT que, caso 
queira, você pode imprimir clicando no botão Imprimir Declaração.




