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PROCESSO - 

INTERESSADO GERTEC  

ASSUNTO Sugestão de ampliação de atribuições para formações complementares 

  

DELIBERAÇÃO Nº103/2021 – CEP-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP – CAU/SC, reunida ordinariamente, 
de forma virtual, nos termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583/2021, e presencial, nos 
termos da Deliberação Plenária CAU/SC nº 618/2021, 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, atribuições e 
campos de atuação 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; 
 

Considerando a Deliberação nº 101/2021 CEP-CAU/SC, com relato e voto fundamento de 
conselheiro sobre a atividade de içamento de estruturas, no qual conclui “[...] com base na 
pesquisa acerca das normas, deliberações, e resoluções, que os (s) profissionais Arquitetos 
(s) e Urbanistas não possuem atribuições para realização de atividades içamento de 
estruturas. A menos que possuam formação complementar em área que o capacite para 
tal.” (grifo nosso) 

 

Considerando a Deliberação nº 102/2021 CEP-CAU/SC, com relato e voto fundamento de 
conselheira sobre a atividade de pavimentação, no qual conclui que “[...] o arquiteto possui 
atribuição com restrições em relação ao projeto executivo, a não ser que possua uma 
especialização na área que lhe dê esta atribuição [...]” (grifo nosso) 

 
DELIBERA: 
 
 

1. Sugerir ao CAU/BR estudo sobre a possibilidade de ampliação de atribuições dos 
Arquitetos e Urbanistas que possuam formação complementar em outras áreas, além 
da Engenharia de Segurança do Trabalho; 
 

2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SC para providências cabíveis. 
 

 
 
 

Florianópolis, 20 de dezembro de 2021. 
 

 
Considerando o estabelecido no item 1.3 da Deliberação Plenária CAU/SC nº 583, de 12 de 
março de 2021, que trata dos termos das reuniões virtuais dos órgãos colegiados do CAU/SC, 
atesto a veracidade das informações prestadas. Publique-se.  
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___________________________ 
Pery Roberto Segala Medeiros 

Assessor Especial da Presidência do CAU/SC 
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3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CEP - CAU/SC 

VIRTUAL 
 

Folha de Votação  
 

Função 
Conselheiro (a) Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Coordenador (a) Eliane De Queiroz Gomes Castro x    

Membro Suplente Jose Alberto Gebara x    

Membro Suplente Silvana Maria Hall x    

Membro Titular Dalana de Matos Vianna    x 

Membro Titular Interino Juliana Cordula Dreher de Andrade    x 

 

Histórico da votação: 
 
Reunião CEP-CAU/SC: 3ª Reunião Extraordinária de 2021 

Data: 20/12/2021 
 
Matéria em votação: Sugestão de ampliação de atribuições para formações complementares 
 
Resultado da votação: Sim (03) Não (00) Abstenções (00) Ausências (02) Total (05) 
 
Ocorrências: - 
 
Secretário da Reunião: Juliana Donato 
Tacini - Assistente Administrativa 

Condutora da Reunião: Eliane De Queiroz 
Gomes Castro - Coordenadora 
 

 


