
 

SÚMULA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA CEP-CAU/SC 
 

DATA  28/04/2020 HORÁRIO 
 09h32min – 12h00min 
 13h30min – 17h50min 

LOCAL Reunião Virtual  

 

ASSESSORIA 
Carmen Eugênia Alvarez Patrón 

Estefânia Hikari Avila de Oliveira 

 

Verificação de Quórum 

 

Membros presentes 
Horário 
chegada 

Horário 
saída 

Everson Martins Coordenador  09h00min 17h50min 

Patricia Figueiredo Sarquis Herden Coordenadora Adjunta 13h30min 17h50min 

Juliana Cordula Dreher De Andrade Membro Suplente 09h00min 17h50min 

Daniel Rodrigues Da Silva Membro  09h00min 17h10min 

 

CONVIDADOS 

Não houve. 

 

 

 

Ausências justificadas  

Conselheiro Não houve 
 Justificativa  

 

Ausências não justificadas 

Conselheiro Não houve 
 Justificativa  

 

Leitura e aprovação da súmula da reunião anterior 

 

Encaminhamento 
A súmula da 3ª Reunião Ordinária, do dia 24 de março de 2020 foi 
aprovada e encaminhada para publicação. 

 

Comunicação 

 

Responsável Everson Martins 

Comunicado 

O coordenador da comissão relatou sobre sua participação na 3ª 
Reunião (virtual) Nacional das CEPs do Brasil, realizada no dia 27 de 
abril de 2020. Os principais assuntos de pauta foram: 1. Diretrizes 
Nacionais, Plano Nacional e Estadual de Fiscalização – enfrentamento 
à crise, 2. Atuação das fiscalizações nesse período de Pandemia e 3. 
Fiscalização, serviço presencial. Na ocasião, foi salientado que o 
trabalho da fiscalização vai além das visitas in loco. Foram 
apresentados, pelos gestores de fiscalização dos estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, os trabalhos de fiscalização e orientação 
que podem e vem sendo realizados em gabinete; tais como a apuração 



 

de exercício ilegal ou irregular de pessoas física e/ou jurídica, 
monitoramento de editais de licitação e de concurso público, entre 
outras ações que compõem a atuação da fiscalização do exercício 
profissional. Também foi destacado, que antes de considerar a 
possibilidade do trabalho de campo, é preciso implantar métodos que 
garantam a saúde, a segurança e a integridade dos colaboradores. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1 Homologação de 7 solicitações de Registro de Pessoa Jurídica 

Fonte GERTEC  

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar a solicitação de 7 registros de pessoa jurídica. 
Conforme Deliberação Nº 34/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

2 Homologação de 41 Solicitações de Registro de Pessoa Jurídica 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

Considerando que 41 solicitações de registro de pessoa jurídica foram 
deferidas, entre os meses de outubro e dezembro de 2019, ficando 
pendentes de homologação pela Comissão de Exercício Profissional do 
CAU/SC; considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a 
comissão deliberou por homologar a solicitação desses 41 registros. 
Conforme Deliberação Nº 35/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

3 
Homologação de 3 Solicitações de Baixa de Registro de Pessoa 
Jurídica 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 3 solicitações de baixa de registro de pessoa 
jurídica. Conforme Deliberação Nº 36/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

4 
Homologação de  2 Solicitações de  Interrupção de Registro de 
Pessoa Jurídica 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 2 solicitações de interrupção de registro de 
pessoa jurídica. Conforme Deliberação Nº 37/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

5 
Homologação de 9 Solicitações de Interrupção de Registro 
Profissional 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 
Considerando o preenchimento de todos os pré-requisitos, a comissão 
deliberou por homologar 9 solicitações de interrupção de registro 
profissional. Conforme Deliberação Nº 38/2020 – CEP-CAU/SC. 



 

 

6 
Procedimento temporário de registro de pessoa jurídica, em 
atendimento a Deliberação Plenária Ad Referendum nº002 do 
CAU/SC 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão deliberou, entre outros itens, por autorizar a Gerência 
Técnica a deferir os processos de pessoa jurídica somente com a cópia 
digital dos documentos inseridos na solicitação do SICCAU, sendo 
válida para novas solicitações e em andamento no CAU/SC. Deliberou 
também por tornar obrigatória a apresentação da declaração disposta 
no Anexo I para as solicitações de novo e alteração de registro de 
pessoa jurídica. Conforme Deliberação Nº 39/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

7 
Atribuição - Questionamento da Gerência Técnica sobre as 
atividades técnicas de projeto e execução de cabeceira de ponte 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão deliberou por esclarecer que arquitetos e urbanistas não 
possuem atribuição de projeto e execução de referentes a cabeceira de 
pontes; e por esclarecer que o arquiteto e urbanista pode compor equipe 
multidisciplinar para concepção arquitetônica e paisagística de pontes e 
de suas cabeceiras. Conforme Deliberação Nº 40/2020 – CEP-CAU/SC.  

 

8 
Atribuição - Questionamento da Gerência Técnica sobre 
Competência e atribuição de arquitetos e urbanistas para 
elaboração de projeto e execução de escadas pressurizadas 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

Nesta deliberação foi esclarecido que a definição do tipo de escada e 
das rotas de fuga são atribuições do profissional arquiteto, devendo ser 
anotados para fins de RRT, conforme os itens “1.5.5. Projeto de 
instalações prediais de prevenção e combate a incêndio” e ”2.5.5. 
Execução de instalações prediais de prevenção e combate a incêndio”, 
indicadas no artigo 3º da Resolução nº21 do CAU/BR. Conforme 
Deliberação Nº 41/2020 – CEP-CAU/SC. 

 

9 
Atribuição - Questionamento da Gerência Técnica sobre 
Competência e atribuição de arquitetos e urbanistas para projeto e 
execução de restauração de pontes 

Fonte GERTEC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

Sobre este assunto a comissão fez uma série de esclarecimentos, 
sendo destacado que arquiteto e urbanista não possui atribuição para 
execução de obra, reforma, construção ou substituição de elementos 
estruturais de pontes; e que arquiteto e urbanista pode/deve compor 
equipe multidisciplinar para projeto e execução de preservação e 
restauração, inclusive em pontes. Conforme Deliberação Nº 42/2020 – 
CEP-CAU/SC. Ainda sobre essa pauta, a comissão de exercício 
profissional definiu que não deveria enviar a solicitação de CAT-A nº 
559668 para apreciação da Comissão de Ética e Disciplina. 



 

 

10 

Autos do processo n. 0000280-10.2019.8.24.0600, que aponta 
suposto excesso de formalismo nos procedimentos de retificação 
(CNCGJ, art. 704), quanto à exigência de assinatura dos 
confrontantes tanto em planta quanto no memorial descritivo. 

Fonte  

Relator CEP 

Encaminhamento 

A comissão manifestou-se favorável a não exigência da assinatura dos 
confrontantes no memorial descritivo uma vez que o memorial se 
resume a apenas descrever de maneira textual as informações contidas 
na planta, embora a lei vigente nº 6.015/1973 determine a obrigação da 
assinatura dos confrontantes tanto na planta quanto no memorial 
descritivo. Conforme Deliberação Nº 43/2020 – CEP-CAU/SC. 

 
 

EXTRA PAUTA 

 

1 Realização de Reunião Extraordinária 

Fonte CEP-CAU/SC 

Relator CEP 

Encaminhamento 

Foi solicitado a realização de reunião extraordinária da Comissão de 
Exercício Profissional no dia 12 de maio de 2020, tendo como pauta os 
assuntos listados no anexo desta deliberação. Conforme Deliberação 
Nº 44/2020 – CEP-CAU/SC. 

 
  

 
 

* Atesta a veracidade das informações nos termos do item 5.1. da Deliberação CD 

nº 28/2020 do CAU/SC e do item 5.1. da Deliberação Plenária nº 489/2020. 
 
 
 

___________________________________________ 
Antonio Couto Nunes 

Assessor Especial da Presidência 

 


