
 

 

PROCESSO 1213407/2020 (SICCAU). RRT extemporâneo nº 10265493 

INTERESSADO Marcos João Ross 

ASSUNTO 

Solicitação de Registro de Responsabilidade nº 10265493 com a 
atividade técnica de “3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO 
TÉCNICO” de envolvendo o serviço de pavimentação asfáltica de via 
urbana. 

  

DELIBERAÇÃO Nº 13/2021 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL – CEP-CAU/SC, reunida ordinariamente no 
dia 23 de fevereiro de 2021, com participação virtual (à distância) dos (as) conselheiros (as), 
nos termos do item 4 da Deliberação Plenária nº 502, de 19 de junho 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 o artigo 2º da Lei 12.378/2010, que dispõe sobre as atividades e atribuições do 
profissional arquiteto e urbanista;  
 
Considerando a Resolução nº 21 do CAU/BR, que regulamenta o artigo 2º da Lei 12.378/2010, 
tipificando os serviços de arquitetura e urbanismo para efeito de registro de responsabilidade, 
acervo técnico e celebração de contratos de exercício profissional e prevê a atividade técnica 
de “3.6. FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO;”, no grupo “Gestão”; 
 
Considerando que Deliberação nº97/2017 da CEP-CAU/BR solicitou a suspensão da 
Deliberação nº92/2017 da CEP-CAU/SC, nos moldes da Deliberação Plenária nº DPOBR Nº 
0071-08/2017, esclarecendo que: 

 
“DELIBERA:  

 
1 – Esclarecer que os entes do CAU só possuem competência legal e legitimidade para: regulamentar, 
orientar, disciplinar, registrar e fiscalizar o exercício da Arquitetura e Urbanismo e do profissional arquiteto 
e urbanista; 
 
2 -  Esclarecer que os arquitetos e urbanistas são profissionais regulamentados por Lei e só podem 
realizar as atividades técnicas que estiverem dentro de suas atribuições e dos campos de atuação 
definidos na Lei nº 12.378/2010 e nos Normativos do CAU/BR, devendo se responsabilizar tecnicamente 
por essas atividades por meio do Registro de Responsabilidade Técnica (RRT); e 
 
3 – Solicitar à Presidência do CAU/BR que encaminhe ofício ao CAU/SC notificando sobre a irregularidade 
da Deliberação nº 92/2017 da CEP-CAU/SC e concedendo o prazo de 30 dias para contestação, seguindo 
os procedimentos previstos na Deliberação Plenária DPOBR nº 0071-08/2017” 

 
Considerando a Deliberação nº 071/2018 da CEP- CAU/BR que ratifica o entendimento da 
Deliberação nº97/2017 da CEP-CAU/BR, mas complementa:  
 

“2 – Esclarecer que, caso o arquiteto e urbanista efetue um RRT atividades de Gestão de projeto, obra 
ou serviço e coloque no campo da Descrição que o serviço contempla, além das atividades de Arquitetura 
e Urbanismo, outros serviços que são da atribuição privativa e campo de atuação de outros profissionais 
regulamentados, o arquiteto e urbanista deverá descrever no RRT os dados do profissional que é 
responsável técnico correspondente àquela atividade, informando o nome, título profissional e nº do 
registro no conselho profissional de fiscalização competente.” 

 
Considerando a Deliberação nº 20/2018 CEF-CAU/BR, que trata da atribuição dos arquitetos 
e urbanistas para a atividade de projeto e execução de pavimentação asfáltica e concluiu: 

 “1 – Que embora haja claras interfaces técnico-científicas entre as Engenharias e a Arquitetura e 
Urbanismo, e que a atuação profissional do Arquiteto e Urbanista contempla avaliação, projeto e execução 
de obra civil relativa a pavimentação asfáltica, não se encontra amparo nas Diretrizes Curriculares e 
normativos vigentes que gerem atribuições para a atividade de projeto e execução de pavimentação 
asfáltica, nos termos da solicitação em apreço; 2 – Que as interfaces apontadas habilitam o profissional 



 

 

de Arquitetura e Urbanismo a compor equipes interdisciplinares, porém, sem atribuição para anotar 
responsabilidade técnica sobre a matéria na questão do projeto e execução de pavimentação asfáltica, 
com a abrangência solicitada, ressaltando-se a incompletude da formação e a necessidade de controle 

tecnológico e cálculo estrutural de pavimento como justificativa para esta afirmativa;” (grifo nosso); 
 
Considerando a Deliberação nº75/2017 da CEP-CAU/BR que determina:  

“1 – Esclarecer que a “concepção das características físicas das vias” trata da definição geral das 

alternativas e suas interações com as redes e sistemas de infraestruturas urbanas, realizando as 
projeções e definições relativas ao traçado das vias, às especificações e o dimensionamento das vias e 
logradouros, dentro do plano urbanístico ou do projeto de parcelamento de solo que está sendo 
desenvolvido pelo arquiteto e urbanismo, não contemplando nessas atividades a definição, detalhamento 
ou dimensionamento estrutural e/ou o projeto executivo de pavimentação das vias; 2 – Manifestar que a 
atribuição dos arquitetos e urbanistas para “projeto e execução de movimentação de terra ou 
terraplenagem, drenagem e pavimentação” referentes às atividades itens 1.9.1 e 2.8.1 da Resolução 
CAU/BR nº 21/2012, pertencem aos subgrupos 1.9 e 2.8 de “Instalações e Equipamentos Referentes ao 
Urbanismo”, são atividades vinculadas ao projeto urbanístico e/ou ao projeto de parcelamento de solo, 
nas quais está enquadrada a “concepção das características físicas das vias”, acima definida.” 

 

Considerando a Deliberação nº 16/2019 CEP-CAU/SC que esclareceu:  
"(...) em conformidade com os normativos do CAU/BR, sobre a atribuição dos Arquitetos e Urbanistas 
para execução de pavimentação de vias (2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação 
e 2.7.5. Execução de sistema viário e acessibilidade): a) Podem executar as obras civis de todos os tipos 
de pavimentação de vias (incluindo regularização de base, sub-base, aplicação camada de assentamento, 
material de rejunte, instalação de contenção lateral e assentamento), exceto para pavimentação asfáltica 
e de concreto; b) Podem compor equipes interdisciplinares, que envolvam a execução de vias em 
pavimentação de concreto e asfáltica (mas não podem diretamente executar este tipo de via, pois não 
possuem formação em controle tecnológico e cálculo estrutural de pavimento) - Deliberação nº 75/2018 - 
CEP-CAU/BR; c)Em relação ao item anterior “b”, será aprovado acervo de arquiteto e urbanista com RRT 
preenchido com as atividades dos subitens da Resolução nº21 “2.8.1. Execução de terraplenagem, 
drenagem e pavimentação” e “2.7.5. Execução de sistema viário e acessibilidade” para pavimentação 
asfáltica e de concreto, desde que indique profissional responsável pela execução estrutural da via no 
campo descrição do RRT; d) Não possuem limites nas suas atribuições com relação a execução civil de 
pavimentação de calçadas, ainda que asfáltica ou de concreto;” (grifo nosso) 

 

Considerando a Deliberação nº118/2020 da CEP-CAU/SC que tratou sobre as atividades 
técnicas de drenagem de via urbana e definiu: 

“1. Acompanhar o relatório e voto do Conselheiro Felipe Braibante Kaspary e esclarecer que profissionais 
arquitetos (as) e urbanistas não possuem atribuições para realização de atividades técnicas que envolvam 
o dimensionamento, detalhamento e execução de infraestrutura de redes públicas de abastecimento de 
água, tratamento de efluentes (esgoto pluvial e sanitário) e redes de drenagem pluvial urbana; 2. 
Suspender a aplicabilidade da Deliberação nº 07/2020 da CEP-CAU/SC, entendendo que a drenagem 
pluvial urbana não é de atribuição de arquitetos e urbanistas; 3. Questionar ao CAU/BR se a drenagem 
pluvial urbana não é de atribuição de arquitetos e urbanistas, quais são as instalações, em âmbito urbano, 
tipificadas nos itens 1.9.1. e 2.8.1. da Resolução nº21 do CAU/BR de “projeto de movimentação de terra, 

drenagem e pavimentação” e “execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação” para drenagem;” 
(grifo nosso) 

 

Considerando a solicitação de Registro de Responsabilidade Técnica nº 10265493 foi 
elaborado com a atividade técnica de “3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO” e o 
campo descrição informa “PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MARCOS ROSS 1.547,50M² COM 

DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL E 252,45M² DE EXECUÇÃO PASSEIO. ”;  
 
Considerando que arquiteto e urbanista tem atribuição para as atividades de “2.8.4. Execução 
de obra de sinalização viária;” e de “2.8.1. Execução de terraplenagem, drenagem e 
pavimentação; ”, mesmo que nesta última envolva a pavimentação asfáltica;  
 
Considerando o relatório e voto da Conselheira Camila Gonçalves Abad que concluiu pela 
aprovação do Registro de Responsabilidade Técnica nº 10265493 desde que seja informado 
no campo “descrição” do RRT os dados do responsável técnico pela pavimentação, 
informando o nome, número do registro no respectivo conselho e número da anotação de 
responsabilidade técnica referente ao serviço; 
 



 

 

Considerando o inciso VIII, alínea i, do art. 95 do Regimento Interno do CAU/SC, que compete 
à Comissão de Exercício Profissional “VIII - propor, apreciar e deliberar sobre questionamentos a 
atos já normatizados pelo CAU/BR referentes a: (...)d) requerimentos de Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT);”; 
 
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. Acompanhar o relatório e voto da Conselheira Camila Gonçalves Abad e aprovar que 
o Registro de Responsabilidade Técnica nº 10265493 possa ser anotada a fiscalização 
de obra, mesmo envolvendo pavimentação asfáltica e drenagem de via urbana, desde 
que seja informado no campo “descrição” do RRT os dados do responsável técnico 
pela pavimentação, informando o nome, número do registro no respectivo conselho e 
número da anotação de responsabilidade técnica referente ao serviço; 

 
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência da CEP-CAU/SC para providências 

cabíveis. 
 

 
* 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. 

 

 

 

_________________________________________ 
Larissa Milioli 

Assessora Especial da Presidência 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Eliane De Queiroz Gomes Castro (Coordenador) X    

Silvana Maria Hall X    

Camila Gonçalves Abad X    

Dalana De Matos Vianna X    

Jose Alberto Gebara X    

 

Histórico da votação 

Reunião: 2ª Reunião Ordinária de 2021. 

Data: 23/02/2021 

Matéria em votação: Solicitação de Registro de Responsabilidade nº 10265493 com a 
atividade técnica de “3.6 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO” de 
envolvendo o serviço de pavimentação asfáltica de via urbana. 

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00) Total (05) 

Ocorrências: Não houve 

Secretário da Reunião: Estefânia Oliveira Presidente da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro 

 
 
 


