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Esse tutorial ensina o passo a passo de como emitir os boletos para pagamento 
da anuidade de 2020 para profissionais e empresas, conforme previsto na 
Resolução Nº 121/2016. 

ATÉ QUANDO POSSO PAGAR SEM ENCARGOS?
Até 31 de maio do exercício. A partir de 1º de junho, a anuidade é considerada 
vencida e começam a incidir juros e multa de mora.

O QUE É O REGISTRO DO BOLETO?
É um procedimento obrigatório que registra no banco as informações do boleto emitido e que sem ele não é 
possível pagar o boleto. 

Caso opte por pagar a anuidade à vista, o seu boleto já sairá registrado. Em parcelamentos, somente o primeiro 
boleto será registrado automaticamente e os demais serão registrados somente no mês do seu vencimento. Caso 
você tenha algum problema por falta de registro do boleto, entre em contato diretamente com o seu CAU/UF.

http://transparencia.caubr.gov.br/resolucao121/


PASSO A PASSO



No SICCAU, os boletos da anuidade 2020 podem ser emitidos por dois caminhos: 

a) Pelo botão Pagar Anuidade 2020 que aparece em sua página inicial do SICCAU, após o login; 



b) Pelo menu Financeiro – Anuidade.



Após clicar em qualquer uma das opções anteriores, aparecerá a tela seguinte com a estimativa do valor a 
ser pago. Clique em Pagar Anuidade.



Na tela seguinte, clique na setinha para escolher a forma de pagamento.



a) Em parcela única, com vencimento no último dia útil do mês. Caso deseje pagar dessa forma, clique no 
botão Gerar Boletos.

Somente clique no botão “Gerar Boletos” se tiver certeza da forma que deseja pagar.



b) Ou parcelado, com vencimentos nos últimos dias úteis dos meses correspondentes a cada parcela, ou, 
não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente. Caso deseje pagar dessa forma, clique no 
botão Gerar Boletos.

• Em janeiro de cada ano, a anuidade pode ser parcelada em até 5 vezes.      • Em fevereiro, até 4 vezes.
• Em março, até 3 vezes.                                                                                           • Em abril, até 2 vezes.



Escolhida a forma de pagamento e após clicar no botão Gerar Boletos, aguarde:



Na tela seguinte, clique em Imprimir Boletos




