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TUTORIAL



Esse tutorial apresenta os passos para as empresas de arquitetura e 
urbanismo solicitarem desconto de anuidade, conforme Resolução 
Nº 193/20120.

PRAZOS E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO:

• Até 31 de julho, de forma integral, com desconto de 10%, ou em 
até 6 parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto;

• Até 31 de agosto, de forma integral, com desconto de 5%, ou em 
até 5 parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto;

• Até 30 de setembro, de forma integral, sem desconto, ou em até 4 
parcelas, iguais e sucessivas.

https://transparencia.caubr.gov.br/resolucao193/


QUAIS SÃO OS DESCONTOS ADICIONAIS PARA 
EMPRESAS?

• 90% para pessoas jurídicas com um único sócio e 
que este seja arquiteto e urbanista; 

• 50% para pessoas jurídicas cujo quadro social seja 
composto por até 3 arquitetos e urbanistas, ou que 
conte até 5 anos de constituição. 

OS DESCONTOS SÃO AUTOMÁTICOS NO SICCAU?
Não, é preciso solicitar ao CAU/UF via protocolo no 
SICCAU a cada 3 anos.

TEM PRAZO PARA SOLICITAR?
Sim, até 31 de março do exercício corrente.

QUAL A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA?
Certidão emitida a menos de 60 dias pela junta 
comercial ou órgão equivalente (onde sua empresa 
está registrada).

OS DOCUMENTOS EMITIDOS POR “ÓRGÃO 
EQUIVALENTE” DEVERÃO COMPROVAR:
• Tempo de constituição da empresa;
• Sua situação atual; e 
• Composição do quadro societário.

ANÁLISE E APROVAÇÃO
As solicitações serão analisadas pelos CAU/UF, que
irão avaliar o enquadramento de cada empresa e seu
respectivo desconto.



PASSO A PASSO



Para cadastrar um protocolo requerendo desconto de anuidade para pessoa jurídica, o 
responsável pela empresa deve estar logado no seu ambiente do SICCAU e seguir os passos 
abaixo:

Clique no menu Protocolos opção Cadastrar Protocolo.



No Grupo de Assunto escolha a opção anuidade e no campo Assunto escolha o tipo de solicitação de 
desconto que deseja requerer.

Para fins 
meramente 
exemplificativos, 
utilizamos a 
opção para 
desconto de 
50%.



No campo Descrição do Protocolo,  insira informações adicionais da sua solicitação. 



Clique no botão +Novo Documento e anexe a documentação comprobatória da solicitação de 
desconto escolhida. Clique em +Cadastrar.

Pronto! Sua solicitação de desconto de anuidade Pessoa Jurídica foi cadastrada e será analisada 
pelo seu CAU/UF.




