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TUTORIAL

O QUE É?
É a condição de um RRT que é feito fora dos prazos legais
determinados pela Resolução CAU/BR nº 184/2019. O RRT
na condição de extemporâneo pode ser registrado nas
modalidades Simples, Mínimo, Social ou Múltiplo Mensal.
É uma forma do profissional regularizar as suas atividades
perante o Conselho e complementar o seu acervo técnico.
QUANTO CUSTA?

IMPORTANTE!
As condições de prazo para que o RRT seja considerado
extemporâneo dependem da atividade cadastrada no RRT.
Exceto para o Múltiplo Mensal, que será extemporâneo
quando for cadastrado em mês posterior ao da realização
da atividade.
Veja no próximo slide o resumo das condições de prazo
para cada atividade.

• Custa 2 vezes o valor da taxa de RRT, sendo a
soma da taxa de expediente e da taxa de RRT;
• Se o RRT for efetuado em atendimento a um
auto de infração de fiscalização, ou vinculado a
ele, haverá aplicação da multa de 300%
acrescida à taxa de RRT, totalizando 4 vezes o
valor da taxa de RRT.

Verifique as novas condições de tempestividade do RRT:

Assim, durante o preenchimento do RRT, alguns fatores são decisivos na sua caracterização como
extemporâneo:
Atividades Cadastradas

Datas

Como visto no slide anterior, as
regras mudam conforme a
atividade cadastrada no RRT.

As Datas de Início e de Previsão de Término são decisivas para a
extemporaneidade do RRT, de acordo com as atividades
escolhidas – lembrando que, se houver empresa contratada, as
datas do RRT devem estar dentro do período de início e fim da
responsabilidade técnica.

Empresa Contratada
No início do preenchimento, caso
você selecione uma Empresa
Contratada na qual a sua
responsabilidade técnica já tenha
finalizado, o RRT já será
caracterizado como extemporâneo.

Declarações de Tempestividade
Somente são apresentadas para atividades cadastradas dos
Grupos 1- Projeto, 4- Meio Ambiente e para as atividades 3.1
Coordenação e Compatibilização de Projetos, 7.8.12 Projeto de
Sistema de Segurança e 7.8.13 Projeto de Proteção Contra
Incêndios, pois, a depender da declaração selecionada, o RRT
será extemporâneo.

O preenchimento é feito em etapas que ficam coloridas conforme vencidas.

O sistema salva o preenchimento automaticamente. Caso você saia do sistema
antes de concluir o cadastro do RRT, quando retornar a esta modalidade de RRT,
será exibida a tela onde você parou.
A qualquer momento, caso desista do preenchimento, você
pode Descartar o RRT clicando neste botão que fica na parte
inferior da tela.
Se precisar retornar a uma etapa anterior, clique nesta
setinha, que fica à esquerda, logo abaixo da barra de etapas.

•
•
•
•

RRT Simples Extemporâneo
RRT Mínimo Extemporâneo
RRT Social Extemporâneo
RRT Múltiplo Mensal Extemporâneo

COMO PREENCHER

Inicie o preenchimento do RRT, conforme o tutorial da modalidade específica, até alcançar a seguinte tela:
Preencha o Número do Contrato
(opcional) e as Datas:
•

de Celebração: quando o contrato foi
assinado;

•

de Início: quando a atividade será
iniciada;

•

Previsão de Término: quando se
encerrará a atividade.

Ao terminar de preencher as datas, duas
situações podem ocorrer: ou o sistema
exibe um Alerta de Extemporaneidade ou
exibe as Declarações de Tempestividade.

Ao terminar de preencher as datas, veja abaixo as situações em que o sistema exibe Alerta de
Extemporaneidade:
a)

Para qualquer atividade cadastrada, se a data
inserida de Previsão de Término for anterior à
data atual, ou seja, se o registro for feito após
o fim da atividade;

b)

Para atividades do Grupo 2 – Execução, se a
Data de Início for anterior à data atual, ou
seja, se a obra já foi iniciada;

c)

Para as atividades dos Grupos 3 - Gestão, 5 –
Atividades Especiais, 6 - Ensino e 7 –
Engenharia de Segurança do Trabalho,
ressalvadas as atividades 3.1, 7.8.12 e 7.13, se
já tiver decorrido mais de 30 dias da Data de
Início.

Em todos os casos, clique em Sim para continuar.

Como o RRT Simples admite agrupar atividades dos Grupos
1, 3 e 5, nestes casos, para definição da extemporaneidade
será adotada a regra mais crítica.

Após o preenchimento das datas, o
sistema exibe as Declarações de
Tempestividade em todos os demais
casos não abrangidos no slide
anterior, quando as atividades
cadastradas são do Grupo 1, Grupo 4
ou são as atividades 3.1, 7.8.12 e
7.13.

As três primeiras opções
caracterizam um RRT Extemporâneo.
Então mesmo que as datas não o
caracterizem, a declaração escolhida
tornará o RRT Extemporâneo.
Confira a seguir a descrição de cada
opção.

Marcando a primeira opção, você estará
declarando que já efetuou a entrega
final dos documentos técnicos descritos
no RRT ao seu contratante.
Marcando a segunda opção, você
declara que já deu entrada ou
protocolou o serviço técnico descrito no
RRT no órgão responsável pela análise
de projetos ou documentos técnicos do
seu município.
Ao marcar a terceira opção, você estará
declarando que já fez publicação ou
divulgação do projeto ou serviço
descrito no RRT em algum meio de
comunicação.

Todas essas opções caracterizam a extemporaneidade do RRT, independentemente das datas preenchidas!

Escolhida a opção desejada,
será exibida mensagem de
alerta de enquadramento do
RRT como extemporâneo,
motivado por situação de
tempestividade declarada.

Clique em Sim para
continuar.

Preencha o Valor do
Contrato/Honorários, anexe a
documentação comprobatória
da responsabilidade técnica pela
atividade a ser registrada e da
efetiva realização da atividade,
clicando em Selecionar Arquivo.

Em seguida, clique no botão
Salvar e Avançar.

A lista completa de documentos comprobatórios pode ser encontrada na Resolução CAU/BR nº 91, Artigo 16, § 2°.

O sistema exibe o resumo do
contrato.
Caso deseje alterar alguma
informação, clique no ícone
indicado na coluna Ações.
Marque a declaração de
veracidade de informações e,
conferidos os dados, clique
em Concluir Cadastro RRT.

Será exibida uma janela de
Autenticação, onde você
deverá inserir seu login do
SICCAU (CPF) e a senha.
Com essa assinatura
eletrônica, não será mais
necessária a impressão e
assinatura manual do RRT.
Clique no botão Confirmar
para prosseguir.

Será exibida a tela ao lado, que
apresenta uma série de
informações do RRT cadastrado.
Repare que o sistema indica em
vermelho que falta o pagamento
da taxa.

Role a tela até embaixo.
O botão Alterar permite a alteração de
dados do RRT antes da análise do
CAU/UF.
Você pode imprimir o rascunho do RRT
para verificar como está o documento
clicando em Imprimir RRT.

Quando tiver concluído, clique em Gerar
Boleto.
Após o pagamento e compensação da
primeira taxa, o RRT vai para análise do
CAU/UF, com prazo de análise de até 30
dias úteis.

COMO PREENCHER

Inicie o preenchimento do RRT Mínimo, até alcançar a seguinte tela:
Preencha o Número do Contrato
(opcional) e as Datas:
•

de Celebração: quando o contrato
foi assinado;

•

de Início: quando a atividade será
iniciada;

•

Previsão de Término: quando se
encerrará a atividade.

Assim como no exemplo do RRT
Simples, ao terminar de preencher as
datas, duas situações podem ocorrer:
ou o sistema exibe um Alerta ou exibe
as Declarações de Tempestividade.

Ao terminar de preencher as datas, veja as situações em que o sistema exibe o Alerta abaixo:
a)

Para qualquer atividade cadastrada, se a
data inserida de Previsão de Término for
anterior à data atual, ou seja, se o registro
for feito após o fim da atividade;

b)

Para atividades do Grupo 2 – Execução, se a
Data de Início for anterior à data atual, ou
seja, se a obra já foi iniciada;

c)

Para as atividades do Grupo 5 – Atividades
Especiais, se já tiver decorrido mais de 30
dias da Data de Início.

Em todos os casos, clique em Sim para continuar.
Como o RRT Mínimo admite agrupar atividades dos Grupos
1, 2 e 5, nestes casos, para definição da extemporaneidade
será adotada a regra mais crítica.

Após o preenchimento das datas,
o sistema exibe as Declarações de
Tempestividade em todos os
demais casos não abrangidos no
slide anterior, quando as
atividades cadastradas são do
Grupo 1 – Projeto.

As três primeiras opções
caracterizam um RRT
Extemporâneo.

Preencha o Valor do
Contrato/Honorários, anexe a
documentação comprobatória
da efetiva realização da
atividade, clicando em
Selecionar Arquivo e clique no
botão Salvar e Avançar.

O sistema exibirá o resumo do
contrato.
Siga os passos de 7 a 10 da
seção RRT Simples
Extemporâneo para emissão do
boleto.

A lista completa de documentos comprobatórios pode ser encontrada na Resolução CAU/BR nº 91, Artigo 16, § 2°.

COMO PREENCHER

Inicie o preenchimento do RRT Social, até alcançar a seguinte tela:
Preencha o Número do Contrato
(opcional) e as Datas:
•

de Celebração: quando o contrato
foi assinado;

•

de Início: quando a atividade será
iniciada;

•

Previsão de Término: quando se
encerrará a atividade.

Assim como no exemplo do RRT
Simples, ao terminar de preencher as
datas, duas situações podem ocorrer:
ou o sistema exibe um Alerta ou exibe
as Declarações de Tempestividade.

Ao terminar de preencher as datas, veja as situações em que o sistema exibe o Alerta abaixo:
a)

Para qualquer atividade cadastrada, se a
data inserida de Previsão de Término for
anterior à data atual, ou seja, se o registro
for feito após o fim da atividade;

b)

Para atividades do Grupo 2 – Execução, se a
Data de Início for anterior à data atual, ou
seja, se a obra já foi iniciada;

c)

Para as atividades do Grupo 5 – Atividades
Especiais, se já tiver decorrido mais de 30
dias da Data de Início.

Em todos os casos, clique em Sim para continuar.

Como o RRT Social admite agrupar atividades dos Grupos 1, 2 e 5, nestes casos, para definição da extemporaneidade será adotada a
regra mais crítica.

Após o preenchimento das datas,
o sistema exibe as Declarações de
Tempestividade em todos os
demais casos não abrangidos no
slide anterior, quando as
atividades cadastradas são do
Grupo 1 – Projeto.

As três primeiras opções
caracterizam um RRT
Extemporâneo.
Selecione a mais adequada e
clique em Salvar e Avançar.

Insira o Valor do
Contrato/Honorários, anexe a
documentação comprobatória
da efetiva realização da
atividade e clique no botão
Salvar e Avançar.
O sistema exibirá o resumo do
contrato.
Siga os passos de 7 a 10 da
seção RRT Simples
Extemporâneo para emissão do
boleto.

No caso de RRT Social para habitações unifamiliares, o acréscimo de novos endereços no RRT já registrado poderá ser realizado em até seis
meses a contar da data de início da atividade.

COMO PREENCHER

Inicie o preenchimento do RRT Múltiplo Mensal até alcançar a seguinte tela:
Preencha o Número do
Contrato (opcional) e as Datas:
•

de Celebração: quando o
contrato foi assinado;

•

de Início: quando a
atividade será iniciada;

•

Previsão de Término:
quando se encerrará a
atividade.

Se o RRT Múltiplo Mensal
tiver Data de início no mês
anterior ao atual, o RRT se
torna extemporâneo.
Ao inserir a data de início, o
sistema exibe a mensagem
de alerta ao lado.
Clique em Sim para
continuar o cadastro.

Preencha a data de Previsão de
término, que deve estar no
mesmo mês que a data de início.

Preencha o Valor do
Contrato/Honorários, anexe os
documentos comprobatórios e
clique no botão Salvar e
Avançar.
O sistema exibirá o resumo do
contrato.
Siga os passos de 7 a 10 da seção
RRT Simples Extemporâneo para
emissão do boleto.

