
 

 

PROCESSO - 

INTERESSADO GERTEC 

ASSUNTO RRT nº 404932 de desempenho de cargo ou função técnica 

  

DELIBERAÇÃO Nº 50/2020 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente no 
dia 26 de maio de 2020, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), nos 
termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 489, de 17 de abril de 2020, c/c o §3º do artigo 
107 do Regimento Interno, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 95 
do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a Lei 12.378/2010, que regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo e 
inclui a atividade de desempenho de cargo ou função técnica no rol de atividades e atribuições 
do arquiteto e urbanista; 

Considerando a Lei n° 4.950-A/1966, que dispõe sobre a remuneração de profissionais 
diplomados em Engenharia, Química, Arquitetura, Agronomia e Veterinária; 

Considerando a Resolução nº 21 do CAU que, para fins de Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT), inclui a atividade de desempenho de cargo ou função técnica no rol de 
atividades através das quais as atribuições profissionais dos arquitetos e urbanistas são 
representadas no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (SICCAU); 
 
Considerando o “Anexo I - Glossário” da Resolução nº 21, que define a atividade 
“desempenho de cargo ou função técnica” como atividade exercida de forma continuada, no 
âmbito da profissão, em decorrência de ato de nomeação, designação ou contrato de trabalho; 
 
Considerando o parágrafo único da Resolução nº 28 do CAU, que estabelece que: para a 
validação do RRT de Cargo ou Função será necessária a comprovação de vínculo entre o 
responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato social, carteira de trabalho e 
previdência social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços e, se for o caso, observância 
do salário mínimo profissional de que trata a Lei n° 4.950-A. 
 
Considerando a Resolução nº 17, de 02 de março de 2012 - revogada pela Resolução nº 91, 
de 09 de outubro de 2014 – que estabelecia como uma das modalidades de RRT o “RRT de 
Cargo-Função”, o qual era submetido à análise pelos CAU/UF; 
 
Considerando o RRT nº 404932, preenchido em 11 de julho de 2012, na modalidade “RRT de 
Cargo-Função” prevista na revogada Resolução nº 17, o qual não foi aprovado pelo CAU/SC 
por não ter sido cumprido o seguinte requisito estabelecido pela Resolução nº 28 do CAU: 
comprovação de vínculo entre o responsável técnico e a pessoa jurídica, por meio de contrato 
social, carteira de trabalho e previdência social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços; 
 
Considerando que, no Sistema de Informação e Comunicação do Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo (SICCAU), a profissional está vinculada à empresa contratante do RRT de cargo 
ou função técnica como sua responsável técnica; e que constam quatro RRTs no SICCAU da 
profissional com a empresa vinculada como empresa contratada, sendo dois excluídos 
(projeto e execução) e dois baixados (projeto e execução, com datas de término das 
atividades em novembro de 2013); 
 
Considerando que, aos 11 de março de 2020, foi anexado ao RRT nº 404932 arquivos digitais 
contendo contrato de prestação de serviço assinado em 17 de maio de 2012, com prazo: 



 

 

“determinado pela RRT de Cargo/Função, passando a vigorar a partir da data de sua 
assinatura”; e distrato, sem data; e que a forma de remuneração estabelecida pelo contrato 
foi “valor acertado pelas partes, por cada serviço prestado”, não tendo sido estabelecido o 
pagamento de um valor mínimo mensal; 
 
Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à 
Presidência do CAU/SC, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno 
do CAU/SC;  
 
 
DELIBERA:  
 
1 - Aprovar o RRT nº 404932 de cargo ou função técnica, em caráter excepcional, ainda que 
não tenha sido atendido o requisito do parágrafo único da Resolução nº 28 do CAU: 
comprovado o pagamento do salário mínimo profissional; por ter sido comprovado – por meio 
do contrato de prestação de serviços e por meio de RRTs emitidos pela profissional com a 
empresa como contratada – que a atividade foi de fato desempenhada; e por a profissional já 
estar vinculada à empresa como responsável técnica desde 2012; 
 
2 – Orientar a Gerência Técnica do CAU/SC a informar à profissional que, para a baixa da 
responsabilidade técnica pela empresa, deverá ser apresentado distrato em que conste a data 
da interrupção do contrato; 
 
3 - Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 
Com 04 (cinco) votos favoráveis dos conselheiros Everson Martins, Felipe Braibante 
Kaspary, Juliana Cordula Dreher De Andrade e Patrícia Figueiredo Sarquis Herden; (zero) 
votos contrários; 0 (zero) abstenções e 1 (uma) ausência do conselheiro Daniel Rodrigues 
Da Silva.  
 

 
Florianópolis, 26 de maio de 2020. 

 
 

* 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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 
 

Folha de Votação  
 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Everson Martins (Coordenador) X    

Felipe Braibante Kaspary X    

Juliana Cordula Dreher De Andrade X    

Daniel Rodrigues Da Silva    X 

Patrícia Figueiredo Sarquis Herden X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 5ª Reunião Ordinária de 2020. 

Data: 26/05/2020 

Matéria em votação: RRT nº 404932 de desempenho de cargo ou função técnica 

Resultado da votação: Sim (04) Não (0) Abstenções (0) Ausências (1) Total (05) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Everson Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


