
 

 

RESSARCIMENTO  19798 

INTERESSADO GERAF-CAU/SC 

ASSUNTO Solicitação de ressarcimento  

  

DELIBERAÇÃO Nº 07/2021 – COAF-CAU/SC 

 
A COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS – COAF, reunida 
ordinariamente no dia 01 de março de 2021 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 conferidas 
pelo art. 96 do Regimento Interno do CAU/SC, após análise do assunto em epígrafe, e 
 
Considerando a Resolução nº 152 do CAU/BR que aduz em seu Artigo 8º que serão objeto 
de análise e deliberação pelo CAU/UF: o boleto bancário, quando pago mais de uma vez, o 
pagamento de valor superior ao valor devido; e valores pagos por cobranças indevidas; 
 
Considerando que a solicitação de ressarcimento 19798, a qual a profissional questiona o 
indeferimento do CAU/SC, já passou pela análise do setor técnico deste conselho sendo que 
a mesma indeferiu a solicitação por não se tratar de boleto pago em duplicidade e sim registro 
sobrado da mesma atividade em dois RRT’S distintos. 
 
Considerando que a resolução 91 de 2014 do CAU/BR em seu art. 39 inciso II prevê a 
NULIDADE quando houver incompatibilidade entre as atividades técnicas realizadas e as que 
constituem o RRT, ou entre aquelas e as atividades, atribuições e campos de atuação do 
arquiteto e urbanista; e esta não gera o direito ao ressarcimento nos termos do art. 43 da 
resolução mencionada “Não haverá devolução de taxa de RRT anulado”, portanto quando a 
profissional apresentou a RRT nº 9893719 constatou-se a situação de nulidade.  
 
 
DELIBERA POR:  
 

1. Não aprovar a solicitação de ressarcimento nº 19798.   
 

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

 
Com 03 (três) votos favoráveis dos conselheiros Silvya Helena Caprario, Valesca Menezes 
Marques e Francisco Ricardo Klein (zero) votos contrários; 0 (zero) abstenções e 0 (zero) 
ausências.  
 

Florianópolis, 01 de março de 2021. 
 

* 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 COAF - CAU/SC 

 
Folha de Votação  

 

Conselheiro (representação) 
Votação 

Sim Não Abst Ausên 

Francisco Ricardo Klein (Coordenador) x    

Valesca Menezes Marques x    

Silvya Helena Caprario x    

 

Histórico da votação 

Reunião Da COAF: 2ª Reunião Ordinária de 2021 

Data: 01/03/2021 

Matéria em votação: Solicitação de ressarcimento. 

Resultado da votação: Sim (03) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0) Total (03) 

Ocorrências: Não houve. 

Secretária da Reunião: Laraue 
Pommerening 

Presidente da Reunião: Francisco Ricardo 
Klein 

 
 
 
 
 
 
 
 


