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INTERESSADO (A)

ASSUNTO
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GEDERSON JARA LOPES

SOLCITAÇÃO DE RRT EXTEMPORÂNEO

DELIBERAÇÃO DE COMISSÃO N

N5 7822545

2293/2018-2020-72* CEP/MS

A COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP, reunida ordinariamente em Campo Grande - MS, na sede do
CAU/MS, no dia 15 de maio de 2019, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 98, do Regimento Interno do
CAU/MS, aprovado na Sessão Plenária Ordinária n$ 70, de 25 de outubro de 2018, após análise do assunto em

epígrafe, e

Considerando a Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010, que regulamenta o exercício da Arquitetura e Urbanismo; cria
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e

do Distrito Federal - CAUs; e dá outras providências;

Considerando o teor do artigo 249, § 1° da Lei Federal n^ 12.378/2010, que dispõe: "§ 1̂  O CAU/BR e os CAU's têm
como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel
observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo

aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo".

Considerando a Deliberação n^ 17/2016 - CEP CAU/BR, que atribui competência ao profissional arquiteto e urbanista
a "realização de concepção arquitetônica e urbanística (projetos e planos), de sistemas infraestruturais e viários,
dentro do Planejamento Urbano e Regional, e nestes incluem-se as vias urbanas e suas pavimentações", ressalvando,
porém, que estas atividades "não contemplam projeto e execução dos subsistemas estruturais relativos às vias com
pavimentação asfáltica".

Consideração a Deliberação n^ 20/2018 - CEF CAU/BR, explicando que apesar da atuação corriqueira do profissional

arquiteto e urbanista contemplar avaliação, projeto e execução de obra civil, no que tange à pavimentação asfáltica,
esta atividade não encontra amparo das Diretrizes Curriculares e normativos vigentes, não devendo, portanto, o
profissional arquiteto e urbanista anotar responsabilidade sobre tal, podendo, compor equipes interdisciplinares com
outros profissionais que possuem essas atribuições. Esta Deliberação data de 09 de março de 2018.

Considerando a Deliberação n9 75/2018 - CEP CAU/BR, instituindo que a competência do profissional arquiteto e
urbanista inclui a "concepção das caraterísticas físicas da via", que seria a "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 do solo", não incluindo porém, a definição, detalhamento ou dimensionamento estrutural
e/ou o projeto executivo de pavimentação das vias.

Considerando que a Deliberação n? 20/2018 da CEF - CAU/BR, só foi ratificada pela CEP em 31 de agosto de 2018 na
Deliberação n^ 075/2018 - CEP CAU/BR, ou seja, posteriormente ao início da obra por parte do interessado.

RESOLVE:

1. Aprovar o parecer da Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero, pelo "DEFERIMENTO do requerimento
Extemporâneo - Protocolo n? 801568/2019, nos termos da Resolução CAU/BR N? 21/2012 e da n? 91/2014 e
pela EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO do presente processo.

2. Comunique-se e intime-se, na forma da Resolução CAU/BR N. 22, de 04 de maio de 2012.

Campo Grande, MS, 15 de maio de 2019

MELLINA BLOSS ROMERO

Coordenadora

FABIANO COSTA

Conselheiro Estadual

CARLOS LUCAS MALI

Conselheiro Estadual

Rua Espírito Santo, 205, Jardim dos Estados l CEP: 79.020-080 - Campo Grande/MS Telefones.- (67) 3306 3252 / 3306 7848
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Assunto: Fiscalização - Solicitação de RRT Extemporâneo

Interessado: Arquiteto e Urbanista Gederson Jara Lopes
Relatora: Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero

RELATÓRIO

O presente processo teve início em 15/01/2019, através do requerimento de Registro
do RRT Extemporâneo de n^. 7822545, por parte do arquiteto e urbanista interessado,
conforme relatório de encaminhamento constante nas fls. 02.

Foi juntado no pedido, o RRT, a declaração do profissional interessado e o contrato (fls.
03/08).

Foram juntadas, pela fiscalização, as Deliberações n^. 17/2016 - CEP - CAU/BR; n^.

20/2018 - CEF - CAU/BR; o Relatório e Voto do Protocolo n*. 617850/2017 sobre a solicitação
de esclarecimentos do CAU/RS acerca da Deliberação n^. 17/2016 da CEP - CAU/BR; e a

Deliberação n^. 75/2017 - CEP - CAU/BR (fls. 14/25), para maior compreensão acerca do tema
debatido.

A GERFIS elaborou então, a Cl de n^. 2819/2018-2020, em que esclarece:

"(...)O(A) profissional solicita a aprovação do RRT Extemporâneo n?. 7822545
referente a atividade de execução de terraplenagem, drenagem e pavimentação

referente ao contrato 01/2018 tendo como objeto "execução de obras de
restauração funcional do pavimento (recapeamento) em diversas ruas no
Município de Miranda MS,

Conforme Resolução 21/2012 CAU/BR, o profissional arquiteto tem atribuição

para o item 2.8.1 Execução de terraplanagem, drenagem e pavimentação, porém

há várias deliberações da CEP/BR e CEF/BR sobre o assunto contendo exceções o
que causou dúvida na fiscalização quanto a atribuição do profissional no RRT
solicitado. Segue abaixo as deliberações:

A Deliberação ng. 17/2016 - CEP-CAU/BR, em seu preâmbulo, esclarece que é da

competência do arquiteto e urbanista a concepção das características físicas das
vias e suas respectivas pavimentações, excetuando-se o dimensionamento
estrutural e o detalhamento executivo do subsistema de vias.
Deliberou que as atividades técnicas capituladas como itens 1.9.1 (Projeto de
movimentação de terra, drenagem e pavimentação) e 2.8.1 (Execução de
terraplenagem, drenagem e pavimentação) do art. 3? da Resolução CAU/BR n?.
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21/2012, aplicam-se ao campo do urbanismo, o que contempla os mais diversos
tipos de pavimentação aplicáveis ás áreas urbanas, o que inclui a pavimentação
asfáltica. Manifesta que essas atividades não contemplam projeto e execução dos
subsistemas estruturais relativos ás vias com pavimentação asfáltica.

A Deliberação n*. 20/2018 - CEF-CAU/BR delibera:
"Que embora haja claras interfaces técníco-científicas entre as Engenharias e a
Arquitetura e Urbanismo, e que a atuaçõo profissional do arquiteto e urbanista
contempla avaliação, projeto e execução 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.
Que as interfaces apontadas habilitam o profissional de arquitetura e urbanismo
a compor equipes interdiscíptinares, porém, sem atribuição para anotar
responsabilidade técnica sobre a matéria na questão do projeto e execução de
pavimentação asfáltica, com a abrangendo solicitada, ressaltando-se a
incompletude da formação e a necessidade de controle tecnológico e cálculo
estrutural de pavimento como justificativa para esta afirmativa;"

A Deliberação n?. 75/2018 - CEP-CAU/BR delibera:
"1-Esclarecer que a "concepção das características físicas das vias" trata da
definição gerai 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 do solo que está sendo
desenvolvido pelo arquiteto e urbanista, não contemplando nessas atividades a
definição, detalhamento ou dimensionamento estrutural e/ou projeto executivo de
pavimentação de vias;
2-Manifestar que a atribuição dos arquitetos e urbanistas para projeto e execução
de movimentação de terra ou terraptenagem, drenagem e pavimentação
referentes as atividades 1.9.1 e 2.8.1 da Resolução 21/2012 CAU/BR, pertencem
aos subgrupos 1.9 e 2.8 de "Instalações e equipamentos referentes ao urbanismo",
são atividades vinculadas ao projeto urbanístico e/ou projeto de parcelamento do
solo, nas quais está enquadrada a "concepção das características físicas das vias",
acima definida."

Em 17 de abril de 2019 o presente processo foi distribuído para esta Conselheira.

Em 29 de abril de 2019 foi juntado o pedido de consideração do profissional interessado,

oportunidade em que alegou:

"(...)Atuaimente trabalho em duas empresas prestando serviço de cargo e função,
E tenho a minha própria Empreso, sendo as empresas CASTRO CONSTRUÕCES E





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MATO GROSSO DO SUL

TRANSPORTE LTDA -EPP, CNPJ 07.803709.0001-74. EMPRESA ARNALDO
SANTIAGO-ME20.228.291/0001-87, GEDERSON J LOPES CNPJ 32.222.080.0001-54
as nossas principais funções serviço que executamos , terraplenagem ,
pavimentação, e drenagem fui responsável técnico de duas obras da Agesul sendo
as duas na minha regido de Miranda Mato grosso do sul onde tenho minha
empresa e minha residência que hoje atualmente meu ramo construção civil, e
terraplenagem, pavimentação, e Drenagem de grande importância profissional e
técnica, estou dependendo dessas aprovações para continuar no meu serviço,Que
sempre foi meu Ramo como sempre trabalhei e visando em participar de licitações
futuras e presentes , estou aguardando duas RRT Extemporânea dessas duas
Obras.(...} (sic)"

É o relatório.

PARECER

Inicialmente, comporta análise quanto ao lapso temporal em que aconteceram as
Deliberações, a realização da obra em si e o momento em que o RRT foi assinado.

A Deliberação ne 17/2016 - CEP-CAU/BR, que atribui competência ao profissional
arquiteto e urbanista a "realização de concepção arquitetônica e urbanística (projetos e
planos) de sistemas infraestruturais e viários, dentro do Planejamento Urbano e Regional, e
nestes incluem-se as vias urbanas e suas pavimentações", ressalvando, porém, que estas
atividades "não contemplam projeto e execução dos subsistemas estruturais relativos às vias
com pavimentação asfáltica".

Necessário ressaltar que a atividade de "restauração funcional do pavimento
(recapeamento)", como consta no presente caso analisado, não inclui a realização de cálculo
estrutural. Desse modo, não haveria óbice segundo a Deliberação n9.17/2016 - CEP-CAU/BR,
estando, portanto, dentro da atribuição do profissional arquiteto e urbanista (isso tendo-se
em conta a vigência de Deliberação n9 17/2016 - CEP - CAU/BR). Insta complementar que a
referida Deliberação data de 11 de marco de 2016.

Em seguida insurgiu a Deliberação n^. 20/2018 - CEF-CAU/BR. explicando que apesar da
atuação corriqueira do profissional arquiteto e urbanista contemplar avaliação, projeto e
execução de obra civil, no que tange à pavimentação asfáltica, esta atividade não encontra
amparo nas Diretrizes Curriculares e normativos vigentes, não devendo, portanto, o
profissional arquiteto e urbanista anotar responsabilidade sobre tal, podendo, porém, compor
equipes interdisciplinares com outros profissionais que possuem essas atribuições. Esta
Deliberação data de 09 de marco de 2018.
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No dia 31 de agosto de 2018, passou a existira Deliberação n5. 75/2018 - CEP-CAU/BR.
que institui que a competência do profissional arquiteto e urbanista inclui a "concepção das
características físicas da via" que seria a "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", não incluindo porém, a
definição, detalhamento ou dimensionamento estrutural e/ou o projeto executivo de
pavimentação das vias.

Portanto, a Deliberação n$. 20/2018 da CEF-CAU/BR só foi ratificada pela CEP em 31 de
agosto de 2018, ou seja, posteriormente ao início da obra por parte do interessado.

Válido ressaltar que a Comissão de Exercício Profissional é quem tem a responsabilidade
de aferir o que é fruto ou não da capacidade técnica destes profissionais, apontando a
aplicabilidade das mais variadas atividades no exercício técnico e profissional do Arquiteto e
Urbanista.

O interessado, por sua vez, assinou o RRT de n^. 7822545 em 11 de junho de 2018. em
cuja descrição dizia: "EXECUÇÃO DE OBRAS DE RESTAURAÇÃO FUNCIONAL DO PAVIMENTO
(RECAPEAMENTO), EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS."

Logo, apesar da CEP ter ratificado o entendimento trazido pela CEF, a mesma só o fez
posteriormente ao exercício, em plena atribuição, do profissional interessado, não surtindo,
portanto, efeitos impeditivos a este profissional.

Portanto, diante de todo o exposto, e pelo fato das atividades descritas no
requerimento de RRT Extemporâneo apresentado pelo profissional estarem de acordo com
os entendimentos normativos daquele tempo, bem como com a orientação da Resolução n^
21 CAU/BR, sou pelo DEFERIMENTO do Requerimento de RRT Extemporâneo, e também pela
EXTINÇÃO e ARQUIVAMENTO do presente processo.

Insta complementar, porém, que o profissional arquiteto e urbanista não possui mais
atribuição técnica para se responsabilizar tecnicamente pela atividade de pavimentação
asfáltica, entendimento firmado pela CEP-CAU/BR até o presente momento, não devendo,
portanto, assinar RRTs, bem como realizar obras cujo objeto seja o projeto executivo de
pavimentação asfáltica.

VOTO

Sou pelo DEFERIMENTO do Requerimento de RRT Extemporâneo -- Protocolo n9
801568/2019, nos termos da Resolução CAU/BR n^ 21/2012 e da n$ 91/2014 e pela EXTINÇÃO e
ARQUIVAMENTO do presente processo.
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É o parecer, que submeto à apreciação da Comissão de Exercício Profissional.

Campo Grande, MS, Li... de .v.l?^ ..... de 2019.

Conselheira Estadual Mellina Bloss Romero - Relatora




